REGLEMENT ERKENNING ALS JEUGDWERKVORM
Art.1: Elke jeugdwerkvorm die in aanmerking wil komen voor subsidiëring of gebruik wil
maken van in de reglementen voorziene faciliteiten voor jeugdwerk, moeten erkend worden
door het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur wordt hierin geadviseerd door de
jeugdraad en de jeugdconsulent€ die beide hun advies overmaken aan het
gemeentebestuur.
Art. 2: Om voor erkenning in aanmerking te komen moet de jeugdwerkvorm:
- Voor tenminste ¾ bestaan uit -30 jarige begeleiding die bij voorkeur uit eigen rangen
komt.
- Voor tenminste 2/3 bestaan uit leden die in Herk-de-Stad wonen.
- Groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd opzetten,
onder educatieve begeleiding.
- Deze initiatieven met een vrijwillig karakter dienen te streven naar een algemene
ontplooiing van de kinderen en de jongeren tot 25 jaar.
- Over een periode van minstens 1 jaar, voorafgaand aan de erkenningaanvraag,
regelmatig activiteiten aan de dag gelegd hebben en in de gemeente gevestigd zijn.
Art. 3: Het gemeentebestuur beslist over de erkenning van een jeugdwerkvorm, na advies
van de jeugdraad en jeugdconsulent(e).
Art. 4: De aanvraag tot erkenning moet schriftelijk worden ingediend op de jeugddienst.
Aanvraagformulieren kan men bekomen op de jeugddienst.
Art. 5: De erkenning moet jaarlijks aangevraagd worden en dit vóór 15 januari van het jaar
waarvoor men subsidies aanvraagt. (tenzij anders overeengekomen met de
jeugdconsulent(e))
Art. 6: Uitsluitend vzw’s opgezet met als doel jeugdwerkvormen te ondersteunen en als
dusdanig erkend door het gemeentebestuur, komen in aanmerking voor subsidies
infrastructuurwerken.
Art. 7: Jeugdwerkvormen die opgericht worden met het doel enkel projecten te organiseren,
kunnen erkend worden als ‘tijdelijke’ jeugdwerkvormen t.t.z. voor de duur van het project.
Deze jeugdwerkvormen dienen hun aanvraag gelijktijdig in met de aanvraag voor
projectsubsidies.
Art. 8: Indien het gementebestuur positief beslist over de erkenning van een jeugdwerkvorm,
wordt deze jeugdwerkvorm vermeld op de erkenninglijst.
Art.9: Een jeugdwerkvorm die erkend wordt door het gemeentebestuur kan niet (als
dusdanig) zetelen in een ander gemeentelijk adviesorgaan en daarvan subsidiëring genieten.

