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Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur
6AANPASSING TOELAGEREGLEMENT JEUGDKAMPEN EN VERVOER VAN KAMPMATERIAAL
DOOR VERENIGINGEN
Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van ideologische en filosofische
strekkingen;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact en meer bepaald art.3, paragraaf 1
en art.6 en art.10;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van gemeentelijke toelage;
Gelet op het toelagereglement jeugdkampen en vervoer van kampmateriaal door verenigingen,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 november 2005;
Gelet op de bepalingen van de gemeentewet;
Gelet op het gunstige advies van de jeugdraad, de cultuurraad en de sportdienst;
Gelet op het decreet lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het door de gemeenteraad goedgekeurde jeugdwerkbeleidsplan, waarin tot doel gesteld wordt
de jeugdverenigingen te ondersteunen;
Gelet op de goedkeuring van dit voorstel door het college van burgemeester en schepenen op 13
februari 2014;
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
artikel 1:
Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 1 en 2 van deze bepalingen, komen in
aanmerking voor betoelaging van jeugdkampen en materialenvervoer:
- de vereniging moet een werking op het grondgebied van Riemst aantonen;
- de vereniging moet aantonen dat zij minstens 1 jaar voor de aanvraag actief is;
- de vereniging telt minstens 25 leden;
- minimum 2/3 van de leden moet in Riemst wonen. Indien dit niet het geval is dan worden enkel de
leden woonachtig in Riemst betoelaagd.
artikel 2:
Als jeugdkamp wordt beschouwd:
- elke activiteit met minstens 2 overnachtingen;
- het programma bestaat uit ontspanningsactiviteiten voor jongeren van 6 tot 25 jaar;
- de vereniging organiseert zelf het kamp en de ontspanningsactiviteiten.

artikel 3:
Elke vereniging kan 1 aanvraag per leeftijdsgroep en per kalenderjaar indienen.
artikel 4:
Toelage:
Kamptoelage:
De kamptoelage bedraagt 1,25 EUR per deelnemer, tussen 6 en 25 jaar oud, per overnachting.
Vervoerstoelage:
Het vervoer van kampmaterialen wordt betoelaagd aan 1 EUR/km
Het aantal kilometers wordt als volgt berekend:
de werkelijke afstand tussen de vertrekplaats en de kampplaats (op basis van de kortste weg) x
4 ritten x 1 voertuig.
Er wordt slechts 1 voertuig betoelaagd met een maximum van 150 km per enkele rit of 600 km in zijn
totaliteit.
artikel 5:
Aanvraagformulieren en bij te voegen documenten:
De aanvraagformulieren en de bij te voegen stukken voor kamptoelage en kampvervoer dienen, ten
minste 1 dag voor vertrek, in het bezit te zijn van de dienst Welzijn & Vrije Tijd.
Nadien worden ze voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Documenten Kamptoelage:
1. deelnemerslijst met adres en geboortedatum
2. het adres en beschrijving van de kampplaats
3. een omschreven kampprogramma (activiteiten per dagdeel vermelden, voormiddag, namiddag en
avond)
4. kopie van de verzekeringspolis; indien verzekerd via groepspolis, hiervan bewijs voorleggen.
Documenten Vervoerstoelage:
Precieze adres van de kampplaats (naam, straat, huisnummer, postcode, gemeente)
artikel 6:
De toelage wordt uitbetaald aan de aanvragende vereniging via een overschrijving op het
rekeningnummer van de vereniging.
artikel 7:
Aanvragen van december zullen betoelaagd worden met kredieten van het volgende begrotingsjaar.
artikel 8:
Jeugdverenigingen worden betoelaagd met gelden van de Vlaamse Gemeenschap via het
jeugdwerkbeleidsplan (registratiesleutel 1419/002/007/001/004/64902500/0750), andere verenigingen
worden betoelaagd via een speciale begrotingspost voor kamptoelage (registratiesleutel
1419/002/001/001/002/64902500/0750).
artikel 9:
Aanvragen die op basis van dit reglement ter discussie staan, zullen voorgelegd worden aan het college
van burgemeester en schepenen.
artikel 10:
Dit reglement vervangt het toelagereglement ‘jeugdkampen en vervoer van kampmateriaal door
verenigingen’ van 14 november 2005. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2014.
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