Reglement subsidies voor veiligheid op jeugdfuiven
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, elk jaar voorzien in het budget van de stad, worden subsidies uitgekeerd
aan jeugdverenigingen om de extra uitgaven te compenseren voor een degelijke organisatie van jeugdfuiven
in Turnhout. Dit reglement gaat in op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.
Artikel 2
Dit reglement is aanvullend op de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige subsidies, van 14/11/1983 en de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/01/1994 hieromtrent.
Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van deze subsidie dient de aanvrager aan alle volgende
voorwaarden te voldoen:
- Erkend zijn als lokaal jeugdwerkinitiatief of als jeugdraad door het Turnhoutse stadsbestuur ofwel in
aanmerking komen voor een subsidie startende jeugdwerkinitiatieven.
- Ofwel 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 vóór 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 (dienst Evenementen).
- Voor jeugdfuiven in tent, openlucht of in een niet-vergunde inrichting moet een vergunning
aangevraagd en verkregen worden van het stadsbestuur (dienst Evenementen).
- Zowel de melding als de aanvraag voor een vergunning dienen te gebeuren via de aanvraag
evenementen op de website van de stad: https://www.turnhout.be/evenement
- 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 een volledig overzicht van de inkomsten en
uitgaven; met kopieën van de betalingsbewijzen voor de uitgaven die in aanmerking komen voor
subsidiëring (zie artikels 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 subsidies 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;
- Jeugdfuiven die plaatsvinden tussen 1 november van het vorige begrotingsjaar en 31 oktober van
het huidige begrotingsjaar.
Artikel 5
Enkel uitgaven voor het inhuren van een vergunde bewakingsfirma komen in aanmerking voor subsidiëring.
(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 één maal per vereniging, per kalenderjaar worden uitgekeerd.
Artikel 7
De subsidie wordt uitgekeerd na een controle van de gedane uitgaven door de jeugddienst én na een 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.

