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Hoofdstuk 2 Erkenning 
 

Artikel 4 Verklaring begrippen 
Kortrijkse vereniging: vereniging waarvan de maatschappelijke zetel in Kortrijk gevestigd is en die een 
erkenning heeft bij een raad van stad Kortrijk 
 
Basisinformatie: ledenlijst, bestuurderslijst en bewijs verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor 
het komende werkjaar 

Lid/deelnemer: een kind of een jongere die een duidelijk bewijs van aansluiting bij de erkende 
jeugdvereniging kan voorleggen; 

• de leeftijd van de leden moet gesitueerd zijn tussen 3 en 30 jaar. De leeftijd wordt geteld op 
basis van geboortejaren in het geldende werkjaar; 

• aan een lidmaatschap kan een jaarlijkse bijdrage gekoppeld worden; 
• het lidmaatschap is rechtstreeks: dit betekent dat het lid er expliciet voor gekozen heeft om 

deel uit te maken van de jeugdvereniging. 
• de erkende jeugdvereniging moet naam, woonplaats en geboortedatum van de leden kunnen 

voorleggen; 
• indien een erkende jeugdvereniging niet op basis van een lidmaatschap werkt dan moet ‘lid’ 

worden geïnterpreteerd als ‘deelnemer’. 
 

Activiteit: Een activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden: 
• Een duur van minimum 3 uur; 
• de activiteit vormt één geheel en vindt plaats op één afzonderlijke dag; 
• vertrekt vanuit ontmoeting, vorming, recreatief spel, creativiteit, amateurkunsten; 
• een activiteit is gericht naar de leden; voor een jeugdhuis en een jeugdcultuurorganisatie 

moeten de activiteiten gericht zijn naar alle jongeren; voor studentenorganisaties moeten de 
activiteiten gericht zijn naar de leden en/of de studenten in Kortrijk. 

 

Repetities of werksessies:  

• Een duur van minimum 1 uur; 
• in kader van de functie amateurkunsten; 
• een werksessie vormt geheel en vindt plaats op één afzonderlijke dag; 
• is gericht naar de leden; 
• indien de jeugdvereniging onderdeel uitmaakt van een grotere vereniging: is enkel gericht 

naar de jeugdafdeling. 
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Artikel 5 Algemene erkenningsvoorwaarden 
1. Een regelmatige werking uitbouwen die voldoet aan de definitie jeugdwerk (artikel 1); 
2. Werken een vrijetijdsaanbod uit in Kortrijk voor kinderen en jongeren: 

• Doelpubliek  van 3 tot en met 30 jaar; 
3. De zetel en het secretariaat zijn gevestigd in Kortrijk; 
4. Autonome werking met eigen bestuur, eigen kas en bankrekening en transparante 

boekhouding; 
5. Bestuur:  

• Minimum 3 verantwoordelijken; 
• Minimum één verantwoordelijke is ouder dan 18 jaar en minimum 2/3 van het bestuur is 

jonger dan 30 jaar; 
• Minimum 1 bestuurslid is woonachtig in Kortrijk; 
• Formuleert zelfstandig zijn beleid en programmatie: indien de jeugdvereniging deel uitmaakt 

van een  Kortrijkse vereniging, is een jeugdwerkgroep die het beleid bepaalt, verplicht. 
6. Beschikken over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid; 
7. Zich schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord verklaren met het Kinderrechtenverdrag; 
8. Jaarlijks de contactgegevens en basisinformatie overmaken aan Tranzit. 

 

Artikel 6 Definities en bijkomende voorwaarden per jeugdwerkvorm 
De jeugdwerkvormen worden opgedeeld aan de hand van volgende kenmerken:  

• Voor wie wordt de werking uitgebouwd? 
• Wat biedt de jeugdvereniging aan? 
• Hoe bereiken ze hun doelgroep? 

Iedere jeugdwerkvorm moet minstens voldoen aan de definitie van het jeugdwerk volgens artikel 1 en 
de algemene erkenningsvoorwaarden volgens artikel 4. 

Basiserkenning 

Is jeugdwerk dat voldoet aan de definitie van jeugdwerk, maar niet kan toegewezen worden aan een 
specifieke jeugdwerkvorm. 
 

In geval aan bijkomende voorwaarden zoals hierna vermeld voldaan, is er sprake van een 
welbepaalde specifieke jeugdwerkvorm. 

Jeugdbeweging 
Is jeugdwerk waarbij door middel van het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten op regelmatige basis 
(spelen en ontmoeten) persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing wordt nagestreefd. Het aanbod 
wordt voorzien voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar door een leidingsgroep bestaande uit vrijwillige 
jongeren. Ze hebben bij voorkeur aansluiting bij één van de landelijk erkende jeugdbewegingskoepels. 

Voorwaarden: 

• Minimum 15 leden 
• Minimum 10 activiteiten voor de leden 
• Minimum 1 begeleider per 15 leden 

 

Jongerenbeweging 
Is jeugdwerk waarbij door middel van het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten op regelmatige basis 
(spelen en ontmoeten) persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing wordt nagestreefd. Het aanbod 
wordt voorzien voor kinderen en jongeren vanaf 12 jaar door een leidingsgroep bestaande uit 
vrijwillige jongeren. Ze hebben bij voorkeur aansluiting bij één van de landelijk erkende 
jeugdbewegingskoepels. 

Voorwaarden: 

• Minimum 15 leden 
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• Minimum 10 activiteiten voor de leden 
• Minimum 1 begeleider per 15 leden 

 

Jeugdhuis: 
Is jeugdwerk waarbij door middel van een open en laagdrempelige ontmoetingsplek jongeren van 14 
tot 30 jaar de kans krijgen om betrokken te zijn bij de werking. Zo krijgen jongeren de mogelijkheid om 
hun talenten en sterktes (verder) te ontwikkelen. Jeugdhuizen werken rond een veelheid aan thema's 
die de jongeren zelf bepalen. 
 
Voorwaarden: 

• Werken in een vzw-structuur 
• Beschikken over een ruimte die maandelijks minimum op 2 verschillende, niet opeenvolgende 

dagen open is 
• Minimum 10 activiteiten voor de doelgroep 
• Ondertekenen en opvolgen van het jeugdhuizencharter 

 

Studentenbewegingen  
Is jeugdwerk waarbij door middel van het aanbieden van studentikoze activiteiten de contacten 
onderling en de sociale relaties van studenten buiten de schoolomgeving wil stimuleren. Het aanbod is 
voor studenten en wordt voorzien door (oud-)studenten. 

Voorwaarden: 

• Minimum 15 leden 

• Minimum 8 activiteiten waarvan 5 voor leden en 3 met een openbaar karakter 
 

Jeugdcultuurvereniging  
Is jeugdwerk waarbij door middel van het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten kinderen en jongeren 
tussen 3 en 30 jaar kunnen experimenteren met creatieve en expressieve technieken, met allerlei 
materialen en/of muzische expressievormen zoals beweging, drama, beeld, muziek en multimedia. 
Hierbij is het creatieve proces belangrijker dan het resultaat. Dit aanbod wordt voorzien voor kinderen 
en/of jongeren met vrijwillige jongeren. 

Voorwaarden: 

• Minimum 15 leden 

• Minimum 10 repetities/werksessies/activiteiten voor leden 

• Minimum 1 begeleider per 15 deelnemers 

 

Jeugdcultuurorganisator  
Is jeugdwerk waarbij door middel van het aanbieden van op zichzelf staande evenementen bezoekers 
wil laten kennismaken met een bepaalde subcultuur. Het aanbod wordt voorzien voor kinderen en/of 
jongeren met vrijwillige jongeren die op regelmatige basis samenkomen in functie van hun 
evenementen. 

Voorwaarden: 

• Jaarlijks minimum 1 productie/grote publieksgerichte activiteit 
 

Speelpleinwerking 
Is jeugdwerk waarbij door middel van het aanbieden van een dag of halve dag aanbod in 
schoolvakanties de algemene en integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar 
wordt bevorderd. Het aanbod wordt voorzien voor kleuters, kinderen, tieners en met jongeren die zich 
vrijwillig engageren als speelpleinanimator. Voor deelnemers is geen vast lidmaatschap vereist. 
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Voorwaarden: 

• Dagelijks minimum 15 deelnemers 

• Minimum 10 vakantiedagen werking 

• Minimum 1 begeleider per 15 deelnemer 

 

Artikel 7 Andere 

Erkenning voor het uitreiken van fiscale attesten 
Organisaties die een vrijetijdsaanbod voorzien voor kleuters en/of kinderen en/of jongeren, maar niet 
voldoen aan de definitie van jeugdwerk. 

Organisaties met een samenwerkingsovereenkomst 
Organisaties die via een overeenkomst een samenwerking met stad Kortrijk aangaan om een 
vrijetijdsaanbod te voorzien voor kinderen en jongeren die een blinde vlek invult. 
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Artikel 8 Ondersteuning per jeugdwerkvorm 

  

*Materiële ondersteuning: 
- gratis brandblusapparaten en rookmelders 
- gratis afficheplak 
- gratis gebruik sportzaal 

**Materiaal fuifondersteuning: 
- Jeugdraadcontainer 
- Materiaal uitleenwinkel stad Kortrijk 
- Oordoppen en leeftijdstempels 
- Safe Party Zone
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Artikel 9 Procedure 
Een nieuwe aanvraag van erkenning kan gedurende heel het jaar worden ingediend bij Tranzit. Na 
advies van Tranzit, beslist het College van Burgemeester en Schepenen over de aanvragen. 

Elke erkenning kan te allen tijde door het College van Burgemeester en schepenen ingetrokken 
worden indien de jeugdvereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement. De 
intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op ondersteuning tot gevolg. 

  


