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Subsidiereglement Jeugdraad Lanaken

1 Situering

Vanuit het UITPAS-verhaal is gevraagd om de UITPAS prominenter te
maken in het subsidiereglement. Hiervoor is de vraag gesteld voor het linken
van de werkingssubsidie van de jeugdverenigingen en -huizen.

2 Huidige kosten

De volledige verandering aan het subsidiereglement is terug te vinden in
Hoofdstuk 2 Artikel 3. Alle categorieën van jeugdvereniging krijgen de vol-
gende extra voorwaarde:

De vereniging is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op
lidgelden en kampgelden.

Alle categorieën van jeugdhuizen krijgen een aangepaste voorwaarde, namelijk:

Het jeugdhuis is Uitpaspartner en past het kansentarief minstens toe op
eventuele lidgelden en inkomgelden bij activiteiten.

Dit wil zeggen dat alle jeugdverenigingen en -huizen verplicht worden om
UITPAS-partner te worden als zij nog aanspraak willen doen op de werk-
ingssubsidies.
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Subsidiereglement Jeugdraad Lanaken

3 Advies

De algemene vergadering van de Jeugdraad Lanaken geeft dit voorstel een
positief advies na een unanieme stemming. Er waren wel enkele opmerkingen
te bemerken, die hopelijk ten harte genomen worden:

- Met het nieuwe reglement wordt de erkenning iedere 6 jaar opnieuw
nagevraagd. De jeugdverenigingen hebben aangegeven dat ze dit liever
iedere 3 jaar zouden hebben. Dit doordat de meeste leiding geen 6 jaar
in een vereniging blijft.

- De verenigingen hebben gevraagd om expliciet in het reglement te
zetten dat er geen procentuele hoeveelheid leden bij de UITPAS aanges-
loten moet zijn. Verder, is er ook gevraagd om expliciet te vermelden
dat het niet de taak is van de vereniging om de UITPAS te promoten
bij hun leden.

- Vanuit de geest van het versimpelen van het reglement wordt gevraagd
om de UITPAS-partnervoorwaarde in een nieuw artikel te steken i.p.v.
dit in de categorieën te plaatsen. In het advies van 06/06/2020 is er op
deze versimpeling een unaniem positief advies gegeven, dus we hopen
dat deze lijn verder getrokken kan worden.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voorzitter Jeugdraad,
Roel Raike
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