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Mijnheer de burgemeester,
mevrouw/heren schepenen

Op 13 mei heeft de werkgroep subsidies een voorstel tot aanpassing van het subsidiereglement
voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Stedelijke Jeugdraad. De Algemene Vergadering
heeft unaniem dit voorstel goedgekeurd.
We geven een korte samenvatting van de aanpassing van de werkingstoelagen:
Voor alle jeugdverenigingen wordt het aantal punten per lid met een OK – pas opgetrokken van één
naar twee. Hiermee trachten we de jeugdverenigingen te stimuleren ook deze doelgroep meer bij hun
werking te betrekken.
De grootste aanpassingen zijn er voor de animatorenwerkingen. In het vorige reglement kregen de
animatorenwerkingen extra punten voor begeleiders met attesten (animator, hoofdanimator,
instructeur). Deze punten worden in dit voorstel geschrapt. Aangezien het merendeel van hun leden
geattesteerd is, kregen zij dan ook vaak dubbele punten. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen het
bestuur (begeleiding) en de eigenlijke leden van de animatorenwerkingen. Per bestuurslid kan zo één
punt verkregen worden. Het aantal punten per lid blijft in dezelfde verhouding (1/5). Als laatste
worden ook de punten voor vormingen op maat geschrapt. De achterliggende reden hiervoor is dat dit
eigen is aan de werking van een animatorenwerking.
Ook voor het jeugdhuis zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. De punten voor begeleiders met attest
werden hier geschrapt en vervangen door een punt toe te kennen per bestuurslid.
Hetzelfde geldt voor cultuureducatieve verenigingen. Voor hun voorstellingen worden deze
verenigingen in dit voorstel beter beloond. In het vorige reglement kreeg men per georganiseerde
voorstelling drie punten, waar men er nu vijf zou krijgen. De 100 punten ter compensatie voor de
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kosten aan een jeugdlokaal kunnen enkel toegekend worden indien dit lokaal gebruikt wordt in het
kader van repetities. Kosten aan een lokaal voor een voorstelling kunnen niet gecompenseerd worden.
Deze aanpassingen werden aangebracht met het oog op een evenwichtige en billijke verdeling van de
gelden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw reactie.
De voorzitter,
Gilles Eeckhout
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