Agenda AV Jeugdraad 24/06/2021
Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Sofie Schelles, Richmond Banahene, Sander Bridts
Jeugddienst: Fien De Smet
Jeugdschepen: Jan Van Otten
Aanwezig:
Agendapunten:
1) Het relancefonds: welke subsidies mag je als jeugdvereniging in 2021 verwachten?
Meer info: zie ppt in bijlage achteraan.
Het reglement
Het nieuwe “Subsidiereglement stedelijke herstelfonds vrijetijdssector 2021” werd goedgekeurd. Op basis van een
digitale bevraging bij jullie en de ervaringen van de betrokken diensten werd het subsidiereglement van 5 oktober
2020 aangepast en uitgebreid.
Het doel van het reglement blijft hetzelfde:



Financiële ondersteuning bieden aan Turnhoutse jeugd-, sport-, cultuur-, buurt- en seniorenverenigingen
ter compensatie van de noden ten gevolge van de coronacrisis
De organisatie van nieuwe of aangepaste publieksinitiatieven stimuleren

De inhoud van het reglement ziet eruit als volgt:



De 5 bestaande maatregelen blijven behouden en worden in sommige gevallen versterkt, verduidelijkt of
vereenvoudigd
Eén nieuwe maatregel werd toegevoegd
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Hieronder vinden jullie een opsomming van deze 6 maatregelen:
1. Een vaste verhoging van de jaarlijkse basis- en werkingssubsidies voor erkende verenigingen of
nominatief betoelaagde verenigingen
 Voor jeugdverenigingen wordt deze verhoging zowel in 2021 als in 2022 van 25% opgetrokken
naar 50%

2. Een compensatie voor erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voor het verminderen of
terugstorten van het lidgeld, in functie van corona (werkjaar 2020-2021)
 Deze compensatie blijft ongewijzigd
 De compensatie bedraagt een maximum van 50% van het terugbetaalde of niet-geïnde lidgeld,
met een limiet van €500 per vereniging

3. Een compensatie voor de doorlopende infrastructuurkosten voor erkende jeugd-, sport-, cultuuren buurtverenigingen (werkjaar 2020-2021)
 De maximumlimiet wordt opgetrokken van €2.500 naar €10.000 per aanvraag
 De compensatie wordt uitgebreid naar uitgaven voor water, gas en elektriciteit
 Voor deze compensatie kwamen eerder al volgende kosten in aanmerking: onroerende
voorheffing, patrimoniumtaks, brandpolis, technische keuring- en onderhoudskosten en kosten
van huur/lening/leasing. Het nieuwe reglement gaat iets verder: buiten de patrimoniumtaks en
brandpolis komen voortaan de kosten voor alle taksen en verzekeringen verbonden aan de
exploitatie van de infrastructuur in aanmerking.

4. Convenantpartners of PPS-partners binnen jeugd, sport en cultuur kunnen beroep doen op een
compensatie van eventuele meeruitgaven en/of minderinkomsten omwille van corona (werkjaar
2020-2021)
 Deze compensatie blijft ongewijzigd. Bij jeugd heeft Jeugdhuis Wollewei een convenant met
stad Turnhout.

5. Een subsidie voor een nieuw of aangepast publieksinitiatief (2021 en 2022)
 Deze compensatie blijft ongewijzigd
 Kan gedurende het jaar heen steeds hier worden aangevraagd

6. Een compensatie voor de gemiste lidmaatschapsgelden voor verenigingen die de UiTPAS met
kansentarief aanvaarden voor de betaling van het lidmaatschap.
 Verenigingen die instappen in de UiTPAS met kansentarief hanteren het systeem van de
solidaire bijdrage. Deze volgt de 20/40/40 regel, waarbij de vereniging voor 40% van het
lidgeld zelf instaat. Via deze tegemoetkoming wordt deze 40% aan gemiste inkomsten via het
herstelfonds gefinancierd.
 Nog instappen in de UiTPAS kan nog steeds!
 Voor seizoenen 2021-2022 en 2022-2023

Meer informatie over de subsidievormen, de voorwaarden, toekenningscriteria en indiendata, vind je hier terug in
het reglement. Stel je vragen gerust ook via de jeugddienst!
Hoe aanvragen?



De berekening en uitbetaling van de vaste verhoging van de jaarlijkse basis- en werkingssubsidies gebeurt
automatisch voor jouw vereniging (op basis van de laatst uitbetaalde basis- en werkingssubsidie).
De compensatie voor de gemiste lidmaatschapsgelden in het kader van de UiTPAS wordt automatisch
verrekend via de kwartaalafrekening van de UiTPAS (1/10, 1/1, 1/4 en 1/7). De deelnemenede
verenigingen krijgen per kwartaal een overzicht bezorgd.
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Een subsidie voor een nieuw of aangepast publieksinitiatief kan je doorheen het jaar steeds aanvragen via
dit online aanvraagformulier.

Voor de overige maatregelen wordt er momenteel gewerkt aan een gebruiksvriendelijk aanvraagsysteem. Dit zal
midden augustus 2021 op de stedelijke website verschijnen. Meer informatie en een reminder volgt nog.
Verenigingen hebben dan tot 30 september 2021 de tijd om een eventuele aanvraag in te dienen.
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2) Dag en nacht van de jeugdbeweging
De D&NVDJ zoekt crew!
Met de hopelijke corona-versoepelingen in het vooruitzicht beginnen wij stilletjes aan ook terug plannen te maken
voor de organisatie van de dag en nacht van de jeugdbeweging. Hiervoor zijn we nog op zoek naar verschillende
enthousiastelingen die graag mee hun schouders zetten onder de organisatie van dit evenement.
We hebben jeugdbewegingen nodig om de dag van de jeugdbeweging te realiseren!

3) Overstromingen bij jeugdverenigingen
De meeste jeugdverenigingen hebben wel overlast gehad van het vele water, zoals grasveldjes die volledig onder
water stonden. Gelukkig werd er bij niemand schade vastgesteld. In jeugdcentrum Wollewei is het archief onder
water gelopen. Deze documenten moeten nu hersteld worden.

4) Coronaproeve ontmoetingsplaatsen voor jongeren tijdens de zomer
Dankzij het werk van onze collega Caroline heeft Stad Turnhout een subsidie van minister Bart Somers ontvangen
om coronaproeve ontmoetingsplekken voor jongeren in te richten. Een plek waar jongeren kunnen chillen, hun
vrienden ontmoeten, sporten, … en volgens de veiligheidsmaatregelen.
Deze zomer zullen er 2 ontmoetingsplaatsen worden ingericht: ééntje aan park spooreinde en eentje aan
Jeugdcentrum Wollewei. Voor het ontwerp van deze ontmoetingsruimte wordt er bij verschillende jongeren
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bevraagd hoe zij deze ruimte zouden inrichten, zodat het echt een plek wordt waar jongeren graag zijn. Hiervoor
worden ontwerpworkshops ingericht. Ook kunnen jongeren die willen nadien mee helpen bouwen.
Tijdens de zomer zouden de 2 ontmoetingsplaatsen klaar zijn.
De leden van de jeugdraad nemen ook deel aan een korte ontwerpsessie.

6) Vragen aan de schepen
Bij de verschillende jeugdverenigingen is er vraag naar de planning van de vaccinaties en hun kamp dat binnenkort
zal doorgaan. De bezorgdheid is dat de meeste leden van de leiding hun uitnodiging voor dezelfde momenten
zouden krijgen, waardoor er zich een probleem van leiding op kamp zou voordoen.
Vragen van de jeugdbewegingen:
 Is het mogelijk dat leiding van de jeugdbeweging voorrang krijgen op hun vaccin?
 Is het mogelijk om als leiding van de jeugdbeweging je eerste en/of tweede prik te verplaatsen indien dit
tijdens het kamp valt?
Leiding kan jammer genoeg geen voorrang krijgen op vaccins. Wel zijn er nog momenteel nog veel plaatsen over,
waardoor het van belang is je aan te melden via QVAX. Ook kan je je hierbij kandidaat stellen voor een vaccin van
J&J, waarbij je na één spuit al volledig beschermd bent. Dit kan vanaf 16 jaar.
Inschrijven op de reservelijst van QVAX: www.qvax.be
Heb je nog vragen? https://www.watwat.be/vaccin of https://www.laatjevaccineren.be

7) Varia en vrijkaarten
Staan er terug evenementen op de planning?
Circuswandelingen door Locorotondo
Locorotondo organiseert op 4 juli circuswandelingen: een wandeling langs mooie, unieke plekken, gecombineerd
met circusacts.
Keuze tussen korte wandeling (4 km, 2u) of lange wandeling (6 km, 3u).
Kostprijs €8, korting via Uitpas.
Best vooraf registreren.
Meer info: https://www.facebook.com/events/783487455853694?ref=newsfeed
Stadstoeren
Stadstoeren heeft ook een aanbod voor kinderen en jongeren: “Straffe toeren”.
https://www.uitinturnhout.be/stadstoeren-straffetoeren
Dit weekend startactiviteit: Festival Turnhoutse Torens (Warande). Hier is heel wat te doen!
 Kinderactiviteiten
 Concert van Kids With Buns op het dak
 2 pop up bars (Parkwijk en Taxandriamuseum)
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