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Subsidiereglement

Aanpassingen

Open vraag

▪ Reeds goedgekeurd: samenwerkende verenigingen kunnen na 9 jaar (i.p.v. 18
jaar) opnieuw beroep doen op de subsidies (zie AV oktober)
▪ Vandaag goedgekeurd: de aanvraagdatum voor subsidies werd verplaatst naar 1
oktober i.p.v. 1 september. (unaniem akkoord)
Hoe dient een samenwerkingsovereenkomst tussen twee verenigingen eruit te zien
opdat deze samen een subsidieaanvraag kunnen indienen?
Elementen om mee te nemen:
▪ Verenigingen moeten op zich niet even groot zijn.
▪ Belangrijk om het volgende op voorhand te definiëren:
✓ Duur van de samenwerking + einde samenwerking vastleggen
✓ Wanneer samen werken en wanneer afzonderlijk
✓ Ruimtelijke verdeling + concrete afspraken hieromtrent
✓ Aantonen hoe samenwerking zal verlopen
✓ Wat bij schade…
▪ Goed evenwicht vinden tussen wat op papier staat en wat niet (niet vervallen in
details)
▪ Uiteindelijk: algemene vergadering jeugdraad heeft zeg in samenwerking,
vertrouwen dat de jeugdbewegingen die hierin zetelen bekwaam zijn om in te
schatten of het gaat om een evenwichtige en positieve samenwerking.
Samenwerkingsovereenkomst zal voornamelijk een ‘formaliteit’ zijn tijdens de
aanvraagperiode. Belang van een goed werkdocument tijdens de samenwerking
waarop teruggevallen kan worden indien nodig.

Nieuwe leden dagelijks bestuur
Zowel Fien Lauwers als Lore Vancoppernolle werden officieel goedgekeurd als nieuwe leden van het
dagelijks bestuur.

Vandalisme
Melding Chiromeisjes Emelgem: net voor de kerstvakantie (einde examens middelbaar) last van vandalisme
bij lokaal (dingen in brand gestoken).
Bij andere verenigingen ook meer overlast?
▪ Scouts en gidsen: vroeger last van sluikstorten (o.a. zetels) → opgelost met wijkagent.
Oproep: bij problemen zo veel mogelijk melding doen bij politie.
Corona maatregelen
Belang naleven huidige corona maatregelen zo veel mogelijk stimuleren.
▪ Melding dat mondmaskers vaak niet gedragen worden op het skatepark → werd doorgegeven aan
jeugdwelzijnswerker Adeline.
▪ Blok@Bib/ISO/Leest: goede naleving (en opvolging) maatregelen, doe zo verder. (Bedanking aan de
jeugddienst voor organisatie en snelle probleemoplossingsskills bij wateroverlast, studenten zeer
tevreden).
Varia
Oproep vanuit jeugddienst om correcte contactgegevens + rekeningsnummer door te
Contactgegevens geven.
Controleer even jullie mailbox om te zien en geef indien nodig de juiste gegevens door.
Conclusie:
▪ Een aantal fietsenstallingen zullen verdeeld worden over de verschillende
jeugdbewegingen die kenbaar maakten bij de jeugddienst dat ze hiervoor
interesse hadden. Deze mogen permanent aan hul lokalen geïnstalleerd
Fietsenstalling
worden.
▪ Een deel van het covid-budget zal gespendeerd worden aan nieuwe
fietsenstallingen. Deze zullen ontleend kunnen worden bij evenementen,
geplaatst op drukke punten…
Doel: met de verschillende verantwoordelijken / vzw’s samenzitten om het
Bouw en
subsidiesysteem te bekijken + eventueel voorstellen te doen tot veranderingen van het
verbouwhuidige systeem.
subsidies
Vraag: de contactgegevens van jullie vzw / personen die zich aantrekken van de
bouw/verbouwsubsidies (dus niet de jaarlijkse werkingssubsidies).
Veel nieuwe hoofdleiding / subsidie verantwoordelijken → interessant om op het einde
Infomoment
van dit werkjaar / begin volgend werkjaar een nieuw infomoment te organiseren rond
subsidie
het aanvragen van de jaarlijkse werkingssubsidies (door formulier gaan + voorbeeld
aanvraag
aanvraag).
Chirojongens Emelgem: merkt op dat er nog steeds veel zwerfvuil rondslingert aan het
Merelbos → Vraag naar publieke vuilbakken.
Zwerfvuil(actie)
KSA Vlaams en Vroom: kunnen we als vereniging een zwervuilactie organiseren? →
Jazeker! Contact opnemen met Thomas.Segers@izegem.be voor het
wekelijks/maandelijks uitlenen van vuilzakken/knijpers…

