
Reglement 
Subsidie verbeteringen aan particuliere jeugdlokalen van 

jeugdverenigingen gehuisvest in Lochristi
(herzien bij gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2020 (9e punt), 

gewijzigd en gecoördineerd bij gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2021 (9e punt), 
met inwerkingtreding op 1 september 2020)

Definitie

Artikel 1
De gemeente verleent, binnen de perken van het daartoe goedgekeurde budget, een subsidie aan 
erkende jeugdverenigingen gehuisvest in particuliere lokalen voor noodzakelijke aanpassingen, 
herstellingen en verbouwingswerken die de veiligheid en/of de duurzaamheid van de bestaande 
gebouwen verbeteren.

Toepassingsgebied

Artikel 2
Enkel door de gemeente Lochristi erkende jeugdverenigingen die gehuisvest zijn in particuliere 
lokalen komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

Artikel 3
Het lokaal dient zich te bevinden op grondgebied Lochristi.

Artikel 4
Verfraaiingswerken, nieuwbouw- en totaalrenovatieprojecten komen niet in aanmerking voor deze 
subsidie.
Bij twijfel of bepaalde werken (wegens hun aard) in aanmerking komen voor subsidiëring, wordt 
vooraf advies ingewonnen bij de jeugddienst.

Artikel 5
De vereniging laat de werken uitvoeren of voert de werken zelf uit volgens de regels van de kunst 
die gelden in de bouwsector. Zij betaalt aanvankelijk zelf de facturen.

Artikel 6
De vereniging moet de subsidie gebruiken voor het doel waarvoor deze wordt toegekend en zoniet 
de subsidie terugbetalen. De vereniging is vrijgesteld van de andere verplichtingen van de wet van 
14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen. 

Procedure

Artikel 7
De vereniging dient vóór 1 november bij de jeugddienst conform artikel 8 een aanvraag in tot 
subsidiëring voor aanpassingen, herstellingen of verbouwingswerken. Er wordt enkel rekening 
gehouden met de voorstellen die voor 1 november werden ingediend bij de jeugddienst.



Artikel 8
Een aanvraag bevat minimum:

- het ingevuld aanvraagformulier met vermelding van het bankrekeningnummer waarop de 
subsidie mag overgeschreven worden;

- de desbetreffende facturen 
- de betalingsbewijzen
- een bewijs van uitvoering van de werken of aankopen (bv. foto’s, plaatsbezoek…)

Aanvraagformulieren kan men bekomen via jeugd@lochristi.be. 

Artikel 9
Het beschikbare budget per vereniging wordt initieel bepaald door het beschikbare, totale 
jaarbudget te delen door het aantal jeugdverenigingen dat een geldige aanvraag indiende.

De subsidie per vereniging bedraagt maximaal 75% van haar aanvaarde factuurbedragen, 
geplafonneerd op het beschikbare budget per vereniging conform de vorige paragraaf. Indien na 
deze berekening voor alle verenigingen echter blijkt dat van het totale jaarbudget nog een 
restbedrag beschikbaar is, worden aan de hand van dit restbedrag de subsidies van verenigingen 
die geplafonneerd zijn op het beschikbare budget per vereniging alsnog naar evenredigheid 
bijgepast tot maximum 75% van hun aanvaarde factuurbedragen. 

Artikel 10
De jeugddienst bezorgt de gecontroleerde en in orde bevonden aanvragen aan het college van 
burgemeester en schepenen dat ze na goedkeuring doorgeeft aan de financiële dienst voor 
uitbetaling. Bij twijfel of bepaalde kosten in aanmerking komen voor subsidies zal de 
jeugdconsulent een advies formuleren aan het dagelijks bestuur van de jeugdraad, dat op zijn 
beurt adviseert aan het college dat de beslissing zal nemen. 

De uitbetaling gebeurt door overschrijving op de bankrekening vermeld op het aanvraagformulier. 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt  in principe voor 31 december van het desbetreffende jaar.

Gezien en goedgekeurd om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 
22.02.2021

Namens de Raad, 

Herman Schoonjans, Hilde Baele,
Wnd. algemeen directeur. Voorzitter.
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