Erkenningsvoorwaarden jeugd
Dit reglement gaan in op 1 januari 2020 en eindigen op 31 december 2025.
1. ERKENNING LOKAAL JEUGDWERKINITIATIEF
Om als lokaal jeugdwerkinitiatief erkend te worden door het stadsbestuur van Turnhout moet
het betreffende initiatief aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Beantwoorden aan de definitie van jeugdwerk zoals gesteld in het decreet van 6 juli
2012, ”houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de
bepaling van het provinciaal jeugdbeleid”, zijnde:
Sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door kinderen
en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve
begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de
kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt
georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke
openbare besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
- Minstens 1 jaar actief zijn.
- Minstens 20 aangesloten Turnhoutse leden of regelmatige deelnemers tellen die de
leeftijd van 31 jaar niet bereikt hebben.
- Voor de werking:
o de hoofdactiviteiten ontplooien op Turnhouts grondgebied, in de eerste plaats
gericht op Turnhoutse kinderen en / of jongeren én in Turnhout gevestigd zijn,
of een zetel hebben in Turnhout én een actieve jeugd - of jongerenwerking
hebben met minstens de helft van de leden onder de 31 jaar - of minstens 20
leden onder de 31 jaar - uit Turnhout.
o Een Nederlandstalige werking hebben.
o Bestuurd worden door een meerderheid van jongeren die de leeftijd van 31
jaar niet bereikt hebben.
o Geen winstgevend of commercieel doel nastreven.
o Geen deelwerking van een andere lokale vereniging of organisatie zijn.
- Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid én lichamelijke ongevallen te hebben
afgesloten en de stedelijke jeugddienst op eenvoudig verzoek inzage te geven in de
betreffende polis.
- De onderstaande engagementsverklaring bij het begin van elk werkjaar
ondertekenen:
o De ondergetekenden verbinden er zich toe namens hun vereniging en /of
organisatie: Geregeld overleg te plegen met de aangesloten leden en leiding
van de vereniging en / of organisatie over mogelijke ideeën, behoeften en
verwachtingen van kinderen en jongeren t.a.v. het stadsbestuur.
o Turnhout is een diverse en inclusieve samenleving, verschillen worden erkend
en gerespecteerd. Gelijkwaardigheid van één ieder staat centraal. Daarom
engageert iedere jeugdvereniging zich om zijn werking open te stellen voor
iedereen ongeacht seksuele geaardheid, vermogen, geloof of
levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand,
handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit,
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming.
Elk lokaal jeugdwerkinitiatief kan slechts erkend worden in één enkele categorie.
DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN ZIJN:
- de jeugd- en jongerenbewegingen
De jeugd - en jongerenbewegingen zijn ledenorganisaties, in regel aangesloten bij een
landelijke jeugdwerkkoepel, die in de lijn van de eigen maatschappijvisie de vorming en
ontspanning van de aangesloten kinderen en jongeren nastreven in hun activiteitenaanbod.

De werking is gericht op de algehele en harmonische emancipatie en ontwikkeling van de
leden/deelnemers, zowel op fysiek en intellectueel als op sociaal en ethisch gebied.
- de jeugdhuizen
Een jeugdhuis veronderstelt een plaats waar jongeren elkaar ontmoeten, vrijetijdsactiviteiten
kunnen uitbouwen en waar aandacht besteed wordt aan de permanente vorming van
jongeren. Jeugdhuiswerk heeft een belangrijke pedagogische opdracht. Jeugdhuiswerk is
groepswerk; jongeren leren er samenwerken in groep en samen beslissingen nemen; het is
een oefenschool voor democratische besluitvorming. Door het jeugdhuiswerk leren jongeren
respect krijgen voor andere meningen en culturen. In het jeugdhuis leren jongeren op te
komen voor zichzelf en hun grenzen te verleggen. Het jeugdhuis biedt jongeren ruimte om te
experimenteren, te slagen en te mislukken. Het jeugdhuis moet de ontplooiing van jongeren
positief beïnvloeden.
Een jeugdhuis moet beschikken over een permanent beschikbare polyvalente ruimte die
jongeren zelf kunnen inrichten en beheren.
Een jeugdhuis heeft een niet-consumptie-gerichte werking.
Een jeugdhuis richt zich principieel naar alle jongeren, zonder enig onderscheid van
geslacht, ras, taal, godsdienst, politieke of andere overtuigingen.
Een jeugdhuis stelt zich open en kritisch op, ten aanzien van het maatschappelijk gebeuren.
Dit zal tot uiting komen in het aanbod van ontspanning - en vormingsactiviteiten, evenals in
de geest waarin de ontmoeting georganiseerd wordt.
- de kinder- en jeugdateliers
De kinder- en jeugdateliers zijn een specifieke jeugdwerkvorm die thema - en projectgericht
werken en begeleid worden door uitsluitend gevormde animators. Projecten zijn steeds
verspreid over verschillende activiteitsmomenten en hebben een eindresultaat dat wordt
voorgesteld aan een breed publiek. Thema's dienen aan te sluiten bij het maatschappelijk
gebeuren en kunnen op één activiteitsmoment afgerond worden. De ateliers dienen, in het
kader van de permanente vorming, volgende doelstellingen na te streven: de jeugd
individueel en in groepsverband vormen d.m.v. de verschillende creativiteitsmethoden:
beweging -, muzikale -, verbale -, dramatische - en beeldende expressie, waardoor jeugd
zich bewust wordt van haar creatieve mogelijkheden en haar eigen identiteit, de relatie met
anderen en haar kritisch vermogen. In de werking is het creatieve proces belangrijker dan de
resultaten.
- de vakantiespeelpleinwerkingen
De speelpleinwerking is een open vakantie-initiatief, tijdens de Kerst-, Paas- en /of grote
vakantie, met deskundige begeleiding voor kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar.
Daartoe voorziet de speelpleinwerking functionele infrastructuur, aangepast spelmateriaal en
gevarieerde animatieprogramma’s met massa’ s speelimpulsen.
- de jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening
De jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening streven in de eerste plaats het
vormen van kinderen en jongeren na, onder deskundige leiding en in groepsverband, door
één of meerdere artistieke expressievormen te beoefenen. Zij treden geregeld op voor een
ruim publiek. De creativiteit en zelfwerkzaamheid van de deelnemende jongeren staan
centraal.
- gespecialiseerde jeugd - en jongerengroeperingen
In de regel gaat het om organisaties die zich richten tot een territoriaal of categoriaal
welomschreven publiek en / of hoofdzakelijk activiteiten ontplooien rond een specifiek thema.
Deze jeugdwerkvorm heeft ook een pedagogische opdracht. Buiten het specifiek thema
staan respect voor anderen, leren samenwerken in groep, ruimte om te experimenteren met
verantwoordelijkheden en de ontplooiing van de jongeren zelf hier centraal.
De jongerenafdelingen van politieke partijen, studentenclubs, overkoepelende structuren van
of met lokale jeugdwerkinitiatieven en verenigingen / werkingen die geen uitgesproken
pedagogisch project inschrijven in doelstellingen en werking kunnen in geen geval erkend
worden als lokaal jeugdwerkinitiatief door het stadsbestuur.

PROCEDURE
De aanvraag voor erkenning dient schriftelijk gericht te worden aan het college van
burgemeester en schepenen van de stad Turnhout en voorzien te worden van de nodige
bewijsstukken i.v.m. de werking als bijlage.
De aanvraag moet vergezeld zijn van een ledenlijst* van het initiatief d.d. 1 januari van
hetzelfde jaar. Deze ledenlijst vermeldt minimaal de naam, voornaam, adres en
geboortedatum van elk lid én dezelfde gegevens van elk bestuurslid en/of leidinggevend lid
van het initiatief.
Ouders, kookmoeders en oud-leiders/-sters die de leeftijd van 31 jaar hebben bereikt,
worden niet gezien als leden en mogen niet op deze lijst voorkomen. Verenigingen zonder
winstoogmerk voegen de laatste ledenlijst*, zoals die werd neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel, bij.
Het college van burgemeester en schepenen neemt hierover een beslissing. Een advies van
de Stedelijke Jeugdraad is enkel nodig bij nieuw te erkennen jeugdwerkinitiatieven of bij
belangrijke wijzigingen binnen reeds erkende initiatieven.
De erkenning geldt vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen en blijft geldig tot op de datum dat het college van burgemeester en schepenen
opnieuw een beslissing neemt over de erkenning van het Turnhoutse jeugdwerk.
De erkenning kan ten allen tijde door het college van burgemeester en schepenen
ingetrokken worden indien het jeugdwerkinitiatief niet meer voldoet aan de bepalingen en
normeringen van dit reglement. De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het
recht op die subsidies, waarvoor erkenning door het stadsbestuur als voorwaarde geldt, tot
gevolg.
*Deze gegevens zullen worden verwerkt conform de privacyverklaring van lokaal bestuur
Turnhout (https://www.turnhout.be/privacyverklaring). Indien er iets niet duidelijk is, aarzel
niet ons te contacteren.

