3.3 Kampsubsidie
3.3.1 Wat
Een subsidie voor een meerdaags verblijf waarbij activiteiten worden georganiseerd eigen aan het karakter van
de jeugdwerkinitiatieven.
3.3.2 Voorwaarden
1. Het kamp wordt georganiseerd door een erkend jeugdwerkinitiatief
2. Het kamp omvat minstens 4 nachten.
3. 3/4de van het aantal deelnemers mag de leeftijd van 25 jaar niet hebben overschreden.
4. Het totaal aantal deelnemers moet minstens 25 zijn.
5. De helft van het aantal deelnemers moet in de gemeente Dilbeek wonen. Indien dit niet het geval is, wordt
de subsidie enkel verleend op basis van het aantal deelnemers dat de gemeente Dilbeek bewoont.
6. Een jeugdwerkinitiatief kan per jaar slechts voor één kamp gesubsidieerd worden.
3.3.3 Bedrag
Het krediet voor kampsubsidies, voorzien binnen het gemeentebudget, wordt opgesplitst in twee
deelkredieten:
1. deelkrediet toe te kennen op forfaitaire basis (1/4 van het globale krediet):
het deelkrediet wordt gedeeld door het totaal aantal jeugdwerkinitiatieven dat op kamp gaat. Het quotiënt
is het forfaitaire bedrag dat aan ieder jeugdwerkinitiatief wordt uitbetaald.
Indien jeugdwerkinitiatieven gezamenlijk op kamp gaan, (dit is in dezelfde periode en op dezelfde plaats)
wordt het forfaitaire subsidiegedeelte gedeeld door het aantal jeugdwerkinitiatieven of werkgroepen dat
aan dit gezamenlijk kamp deelneemt.
2. deelkrediet toe te kennen per nacht per deelnemer (3/4 van het globale krediet).
het deelkrediet wordt gedeeld door het totaal aantal nachten van alle deelnemers van alle
jeugdwerkinitiatieven. Dit quotiënt is het bedrag dat aan de jeugdwerkinitiatieven wordt uitbetaald per
nacht per deelnemer, met een maximum van 10 nachten per deelnemer.
Een jeugdwerkinitiatief kan een voorschot uitbetaald krijgen op haar kampsubsidie. Dit voorschot wordt
beperkt tot 40% van het bedrag van de vorige kampsubsidie die aan het jeugdwerkinitiatief werd uitbetaald.
De aanvraag tot uitbetaling van het voorschot en het bewijs van reservatie van een kampplaats dienen uiterlijk
op 30 april te worden ingediend bij Team Jongeren. Indien achteraf, bij de berekening van de definitieve
kampsubsidies, zou blijken dat het reeds uitbetaalde voorschot hoger ligt dan de kampsubsidie, dient het
verschil terugbetaald.
3.3.4 Aanvraag
Vóór de aanvang van het kamp wordt een aanvraagdossier ingediend bij Team Jongeren. Dit omvat:
▪ Een inlichtingenformulier
▪ De deelnemerslijst met vermelding van het thuisadres en telefoonnummer
▪ Een begroting met een overzicht van de geraamde uitgaven en inkomsten
▪ Het bewijs van de verzekering
Binnen de zes weken na het kamp dient elke vereniging de rekening met een overzicht van de gemaakte
uitgaven en inkomsten alsook de financiële stavingen (facturen) m.b.t. het georganiseerde kamp in te dienen.
Het bedrag dat als kampsubsidie wordt uitgekeerd kan nooit het totaal van deze bewijsstukken overschrijden.

