
HOOFDSTUK 4. KAMPSUBSIDIE 

Artikel 15. Begrippen en voorwaarden 

In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt en voorwaarden toegepast: 

 kamp: Een kamp is een meerdaagse activiteit dat door een erkend jeugdinitiatief wordt 
georganiseerd voor haar leden en begeleiders en dat aan de volgende voorwaarden voldoet:  
 een kamp telt minimaal 5 overnachtingen; de overnachtingen gebeuren buiten het grondgebied 

van Kortrijk; 
 minstens één van de acht functies van jeugdwerk komt tijdens een kamp aan bod; 
 per erkend jeugdinitiatief kunnen verschillende kampen gesubsidieerd worden voor zover deze 

kampen plaats vinden op een verschillende verblijfsplaats of voor zover een apart 
kampprogramma kan worden voorgelegd; jaarlijks kan maximaal één kamp per afdeling 
gesubsidieerd worden. 

 gebouw en/of kampeerterrein moeten voldoen aan minimale veiligheids- en hygiënische 
vereisten. 

 deelnemer: een kamp richt zich naar de leden en de begeleiders (voor kampvervoersubsidie ook 
kookploeg) die gedurende de volledige kampperiode aanwezig zijn. 

 kampvervoer: het vervoer van materiaal nodig voor het organiseren van het kamp; 

Artikel 16. Wat 

De kampsubsidie is een tegemoetkoming aan de erkende eerstelijns plaatstelijke jeugdinitiatieven 
voor de kosten die verbonden zijn aan de organisatie van een kamp van het voorgaande werkjaar.  
De kampvervoersubsidie is een tegemoetkoming aan de erkende jeugdinitiatieven voor de kosten die 
verbonden zijn aan de organisatie van het vervoer van het kampmateriaal van het voorgaande 
werkjaar.  

Artikel 17. Wie 

Om voor subsidiëring via dit reglement in aanmerking te komen moeten de jeugdinitiatieven voldoen 
aan de algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden van jeugd- en jongerenbewegingen, 
jeugdhuizen en jeugdcultuurinitiatieven die opgenomen zijn in artikel 4 en artikel 5. 

Artikel 18. Bedrag kampsubsidie 

De kampsubsidie is een subsidie die wordt berekend op basis van  
* een werkingstoelage (65% van het beschikbare krediet)  
* een toelage voor de begeleiding (35% van het beschikbare krediet) 

 
De werkingstoelage wordt door middel van een puntensysteem als volgt berekend: het aantal 
aanwezige deelnemers (leiding en kookploeg niet inbegrepen) x het aantal dagen (aankomst- en 
vertrekdag tellen slechts voor 1 dag). 

 
De toelage voor de begeleiding wordt door middel van een puntensysteem als volgt 
berekend: het totaal aantal aanwezige speelbegeleiders x het aantal dagen (aankomst-  
en vertrekdag tellen slechts voor 1 dag). 
Het aantal begeleiders wordt begrensd: minimum 8 en maximum 20 kinderen per begeleider. Het 
minimum geldt niet voor groepen waarvan minstens 1/3 van de deelnemers minder-validen of 
kinderen en jongeren in een maatschappelijk achtergestelde situatie zijn. 
 



Artikel 19. Bedrag kampvervoersubsidie 

De kampvervoersubsidie is een subsidie die wordt berekend op basis van een puntensysteem 

 volgens enkel aantal kilometers van het werkingslokaal tot aan de kampplaats: 10 km = 1p (met 
berekening tot 1 decimalen na de komma).  
Voor een extra rit voor het ophalen van tenten worden de enkel aantal kilometers van het 
werkingslokaal tot aan de ophaalplaats gerekend: 10 km = 1 p. 

 volgens aantal deelnemers aan het kamp (leden, leiding en kookploeg): 1 deelnemer = 1 p (met 
berekening tot 1 decimaal na de komma) 

 
 
Artikel 20. Bewijzen 

Het aanvraagdossier bevat een  

 lijst van de deelnemers (leden, begeleiders, kookploeg) aan het kamp 

 een publicatie waaruit de kampplaats en het aantal overnachtingen tijdens het kamp kunnen 
opgemaakt worden; 

 kopie van de ophaalbrief voor tenten; 
 
 


