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Kampen georganiseerd door het jeugdwerk 
Subsidiereglement 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 

 

I.  Algemene bepalingen 

Artikel 1. 

Binnen het krediet daartoe voorzien in de gemeentebegroting kan aan de 
Zandhovense jeugdverenigingen een kamptoelage worden toegekend volgens de 
voorwaarden hieronder bepaald. 

Artikel 2. 

Onder “kamp” wordt verstaan een meerdaags ononderbroken verblijf waarbij 
activiteiten worden georganiseerd die eigen zijn aan het karakter van de 
verenigingen. 

Het kamp omvat minstens 4 overnachtingen.  Het totaal aantal deelnemers moet 
minstens 15 bedragen.  Voor- en nakampen zijn niet subsidieerbaar. 

Artikel 3. 

Om betoelaagd te kunnen worden moet de vereniging, die een jeugdkamp wenst te  
organiseren, aan volgende voorwaarden voldoen: 

a. Een vereniging zijn opgericht op particulier initiatief met het statuut van een 
vereniging zonder winstoogmerk, een feitelijke vereniging wier oogmerken 
niet op winstbejag zijn gericht of een lokale geleding of afdeling zijn van een 
gewestelijke of landelijke organisatie met een dergelijk statuut. 

b. De zetel van de vereniging dient zich op het grondgebied van de gemeente 
Zandhoven te bevinden. 

c. 2/3 van de leden moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de 
gemeente. 

d. Het terrein waarop het kamp plaatsvindt, dient voldoende waarborgen te 
bieden qua veiligheid voor de kinderen.  Hiervoor wordt verwezen naar de 
normen van de Vlaamse Gemeenschap. 

e. De vereniging dient over voldoende begeleidingspersoneel te beschikken: als 
norm wordt gesteld dat er max. 10 kinderen (max. 18 jaar) aan de hoede van 
één begeleider worden toevertrouwd.  Voor anders-valide kinderen geldt max. 
2 kinderen per begeleider. 

f. De verantwoordelijkheid van het kamp dient gedragen te worden door een 
persoon die ten minste 21 jaar oud is, pedagogisch gevormd of 5 jaar ervaring 
heeft in het jeugdwerk. 
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Artikel 4. 

Gedurende de periode waarin de kinderen opgevangen worden zijn de inrichters 
verantwoordelijk voor alle eventuele ongevallen en schade veroorzaakt door 
handelingen van de kinderen en het begeleidend personeel en dit ook ten overstaan 
van derden.  Bij een erkende verzekeringsmaatschappij dient de inrichter zich 
hiervoor voldoende te verzekeren, zowel voor wat betreft de burgerlijke 
aansprakelijkheid, als voor wat de schade aangaat die de deelnemers zelf bij 
eventuele ongevallen zouden kunnen lijden. 

Artikel 5. 

Verenigingen die in de zomervakantie (juli/augustus) een jeugdkamp wensen te 
organiseren dienen dit voor 1 mei mede te delen bij het gemeentebestuur, 
Liersebaan 12 te 2240 Zandhoven. 

Artikel 6. 

Het gemeentebestuur kan te allen tijde een inspectie ter plaatse uitvoeren. 

II.  Toelage of steun 

Artikel 7. 

De toelagen worden verdeeld per jaar en worden berekend als volgt: 

a. per deelnemend lid (zonder functie): 1 punt per overnachting 
b. per leid(st)er zonder basisattest: 2 punten per overnachting 
c. per leid(st)er met basisattest: 4 punten per overnachting 
d. per nacht per leid(st)er met geldig EHBO brevet of diploma van 

verple(e)g(st)er en/of diploma hoofdanimator: 2 extra punten 

Het bedrag van de toelage wordt als volgt berekend: 

Aantal behaalde punten x 1 euro 

Artikel 8. 

Het bedrag dat als kamptoelage wordt uitgekeerd, kan nooit het totaal van deze 
bewijsstukken overschrijden. 

III.  Procedure 

Artikel 9. 

Na het kamp dient elke vereniging en in ieder geval uiterlijk op 15 november van het 
dienstjaar een aanwezigheidslijst en de betalingsbewijzen met betrekking tot het 
georganiseerde kamp voor te leggen. 

Artikel 10. 

Het niet of niet-tijdig inleveren van de vereiste formulieren of het verstrekken van 
onjuiste informatie, heeft tot gevolg dat de betrokken vereniging geacht zal worden 
geen aanvraag tot het bekomen van de toelage te hebben ingediend zodat de 
vereniging geen aanspraak kan maken op deze toelage voor dat werkjaar. 
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IV.  Slotbepalingen 

Artikel 11. 

Gebeurlijke geschillen zullen door het College van Burgemeester en Schepenen 
beslecht worden. 

Artikel 12. 

Het gemeentebestuur kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste aangifte. 

Artikel 13. 

De aanvragende vereniging dient de bepalingen van dit reglement te aanvaarden 
evenals de controle van het gemeentebestuur in verband met deze aanvraag. 

 


