Jeugddienst
Draaiboomstraat 6, 2300 Turnhout
jeugddienst@turnhout.be, www.turnhout.be

Aanvraagformulier jeugd- en jongerenbeweging:
om subsidie veiligheid op jeugdfuiven
Werkjaar: 2022

De vereniging/groep:
………………………………………………………………………………
Verantwoordelijke:

Naam: ………………………………………

Telefoon: …………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………
Woonplaats: ………………………………..

Postcode: _ _ _ _

Contact e-mail: ………………………………………………………………………………….
Bankrekening – IBAN

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats: …………………………………………………………………………………….

Postcode: _ _ _ _

In bijlage:
1.

Kopie van je evenementaanvraag bij het evenementenloket. Voor een fuif in de Futur is dit niet nodig.

2.

Factuur en betaalbewijs van de vergunde bewakingsfirma van de jeugdfuif

3.

Financieel kosten en opbrengstenoverzicht van de jeugdfuif

Te Turnhout, op … /… / 2022

Groepsleiding 1

Groepsleiding 2

Naam: ………………………………………………………

Naam: ………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Handtekening:

Handtekening:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Ik geef de toestemming dat stad Turnhout deze gegevens mag gebruiken voor het verwerken van de
subsidieaanvragen, het uitbetalen van de subsidieaanvragen en het bewaren van deze gegevens gedurende de
wettelijke termijn. Daarnaast geef ik de toestemming dat Stad Turnhout deze gegevens mag gebruiken voor alle
communicatie omtrent de subsidies en subsidieaanvragen voor jeugdverenigingen.

Reglement subsidies voor veiligheid op jeugdfuiven
Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze subsidie dient de aanvrager aan volgende voorwaarden te
voldoen:


Erkend zijn als lokaal jeugdwerkinitiatief, als jeugdraad of in aanmerking komen voor een subsidie
startende jeugdwerkinitiatieven



Een samenwerkingsverband van jongeren met een niet-commercieel doel



Feitelijke verenigingen worden uitgesloten van deze subsidie



Een schriftelijke aanvraag indienen, op een daartoe bestemd en volledig ingevuld aanvraagformulier. De
aanvraag dient minstens 45 dagen voor de jeugdfuif ingediend te worden bij het stadsbestuur van
Turnhout, Stedelijke Jeugddienst, Draaiboomstraat 6 in Turnhout.



Voor jeugdfuiven die plaatsvinden in een vergunde inrichting moet een melding van de fuif worden gedaan
bij het stadsbestuur (Evenementenloket van dienst Evenementen) Voor jeugdfuiven in tent, openlucht of in
een niet-vergunde inrichting moet een vergunning aangevraagd en verkregen worden van het stadsbestuur
(Evenementenloket dienst Evenementen). Dit kan via: https://www.turnhout.be/evenementen



De aanvraag moet ondertekend worden door de hoofdverantwoordelijke en de secretaris of
penningmeester van de aanvragende vereniging.



Op vraag van de jeugddienst moet deze aanvraag mondeling toegelicht worden aan de jeugdconsulent of
zijn afgevaardigde.



Binnen de 2 maanden na afloop van de jeugdfuif dient de vereniging een volledig overzicht van de
inkomsten en uitgaven, met kopieën van de betaalbewijzen voor de uitgaven die in aanmerking komen
voor de subsidiëring (zie artikesl 5) én met de vermelding van de besteding van de gerealiseerde winst in
te dienen bij het stadsbestuur van Turnhout, Stedelijke Jeugddienst, Draaiboomstraat 6 in Turnhout.

Artikel 4
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze subsidie dienen de georganiseerde jeugdfuiven aan
volgende voorwaarden te voldoen:


Plaatsvinden op het grondgebied van Turnhout



Zich in de eerste plaats richten naar jongeren van 16 tot en met 30 jaar



Enkel jeugdfuiven die plaatsvinden tussen 1 november van het vorige begrotingsjaar en 31 oktober van het
huidige begrotingsjaar komen voor deze subsidie in aanmerking.

Artikel 5
De volgende uitgaven komen voor deze subsidie in aanmerking: inhuren van vergunde bewakingsfirma (lijst van
vergunde bewakingsondernemingen op: https://vigilis/ibz.be)

Artikel 6
De uit te keren subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kost met een maximum van €800 voor het inhuren
van een vergunde bewakingsfirma. Deze subsidie kan slechts 1 maar per vereniging, per kalenderjaar, worden
uitgekeerd.
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Artikel 7
De subsidie wordt uitgekeerd na een controle van de gedane uitgaven door de jeugddienst én na advies van de
jeugddienst aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen
beslist over de toekenning.

Artikel 8
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik
uitgeoefend worden door een afgevaardigde van de stedelijke jeugddienst of een gevolmachtigde van het College
van Burgemeester en Schepenen. Het vaststellen van inbreuken kan leiden tot uitsluiting van deze en andere
stedelijke subsidiëring, terugvordering van de verleende subsidie en/of andere sancties waartoe zal besloten
worden door het College van Burgemeester en Schepenen.
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