Subsidiereglement Studentenclubs Geraardsbergen

Enig artikel:

Het subsidiereglement voor studentenclubs in Geraardsbergen voor de periode 2014-2019 vast te stellen als volgt:

Artikel 1:
Artikel 2:

Binnen de perken van de in het budget ingeschreven begrotingskredieten kan het stadsbestuur subsidies verlenen aan studentenclubs.
§1

Onder een erkende studentenclub wordt verstaan:















§2

De studentenclub is opgericht vanuit particulier initiatief in de
vorm van een feitelijke vereniging of V.Z.W. met een maatschappelijke zetel binnen de stad.
De studenten wonend in Geraardsbergen zijn gegroepeerd in de
studentenclub, met het doel hen, buiten hun educatieve bedrijvigheid om, in een broederverband te verenigen, en dit in de
geest van studentikositeit. De club staat buiten alle politieke,
godsdienstige en wijsgerige opvattingen.
De studentenclub is in de desbetreffende studentenstad aangesloten bij een erkend overkoepelend orgaan.
De studentenclub wordt geleid door een praesidium, minstens
bestaande uit een praeses, een vice-praeses, een penningmeester en een schachtentemmer, waarvan tenminste 1 lid op het
Geraardsbergs grondgebied woonachtig is. Het praesidium komt
minstens 6 keer per jaar samen.
De studentenclub dient te beschikken over clubstatuten.
De Studentenclub heeft een reële werking binnen hun studentenstad en binnen de eigen gemeente met een eigen secretariaat. De studentenclub dient minimaal 15 activiteiten te organiseren, waarvan minimaal 4 in Geraardsbergen.
Er dient een boekhouding te worden bijgehouden.
De Studentenclub zal een lidkaartensysteem hebben en/of een
ledenbestand bijhouden.
De studentenclub heeft minimum 25 actieve leden
doelgroep: Hogeschoolstudenten en universiteitstudenten
De werking moet groepsgericht zijn: jeugdwerk legt een sterke
nadruk op het sociale, het samenwerken, samen handelen, samen leven.
De studentenclub moet jaarlijks bij aanvang van het studentenjaar een ledenwervingsactie ondernemen in Geraardsbergen.
De studentenclub onderschrijft de bepalingen van het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens.

Opstartende studentenclub
Een opstartende studentenclub heeft pas in het tweede werkjaar recht
op de basissubsidie. Men dient de aanvraag in. De vereniging komt zijn
aanvraag verantwoorden bij de stedelijke jeugddienst, waarbij deze
laatste een advies formuleert bestemd voor het stadsbestuur.

Artikel 3:

Gemeenteraad

Aanvraagprocedure en uitbetaling
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§1

Elke studentenclub die subsidies ontvangt moet jaarlijks, tijdens de
subsidiedag de aanvraagformulieren vergezeld van de nodige formulieren, aan de jeugddienst bezorgen, met het oog op de controle van hun
activiteiten.

§2

De bewijsstukken bestaan uit:
 de activiteitenlijst van het voorbije jaar;
 de huidige ledenlijst;
 het bewijs van aansluiting bij de overkoepelende organisatie;
 een financieel overzicht van het voorbije werkjaar;
 een bewijsstuk van de gevoerde ledenwervingsactie;
 De Statuten (éénmalig indienen)

§3

De controle dient te gebeuren vóór 1 maart. De stad verbindt zich er
toe de basissubsidie – na positief advies van de jeugddienst – te betalen ten laatste op 1 april. Wanneer de gevraagde gegevens niet tijdig
worden overgemaakt of niet met de werkelijkheid stroken, kan het
stadsbestuur de toelage weigeren of geheel of gedeeltelijk intrekken.
Bij betwisting wordt een controleorgaan bij elkaar geroepen, dat bestaat uit 2 medewerkers van de jeugddienst, de schepen van jeugd en
de voorzitter van de jeugdraad. Dit orgaan formuleert een advies aan
het stadsbestuur.

Artikel 4:

Gemeenteraad

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
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