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Beste jeugdverenigingen,
Op de vorige algemene vergadering van de jeugdraad werd afgesproken dat we vanuit het bestuur,
samen met jeugddienst, enkele voorstellen voor de verdeling van het noodfonds zouden bespreken.
Iedereen was het er over eens dat er een sociale correctie moest gebeuren op de verdeling naar de
jeugdverenigingen toe.
In bijgevoegde tabel vinden jullie vier voorstellen die we hebben uitgewerkt.
1) De subsidies worden verdeeld aan de hand van de subsidiesleutel die werd gebruikt in september
(werkingsjaar 2018-2019). Dit wil dus zeggen dat de grootste verenigingen het grootste deel krijgen.
Voor deze optie was er niet veel steun tijdens de algemene vergadering.
2) Het volledige bedrag wordt pro rata verdeeld. Dit wil zeggen dat iedere vereniging een gelijk
bedrag krijgt ongeacht hun aantal leden, sociaal oogmerk etc.
3) Bij deze optie krijgt iedere vereniging gegarandeerd 1000 euro. Het bedrag dat dan overblijft
wordt verdeeld onder de verenigingen met een sociaal oogmerk. Hier Chiro Elckerlyc Tielt en Kloefke
VZW (= VOC Op Stap).
4) We hebben ook een vierde optie uitgewerkt die wat lijkt op de derde. Hier werd echter eerst een
20% van het totale bedrag verdeelt onder de verenigingen met een sociaal oogmerk (zie optie 3), de
resterende 80% wordt verdeeld over alle jeugdverenigingen.
Wat nu?
Op de volgende algemene vergadering hadden wij graag van jullie gehoord welke optie jullie
verkiezen. Het voorstel met de meeste stemmen zal dan worden uitgevoerd.
Vergeet ook zeker niet om al even na de denken over de structurele investering (voor nietgeorganiseerde jeugd) die niet in het meerjarenplan mag staan en dus wordt ingevuld met de
tweede schijf van het noodfonds.

Met vriendelijke groeten
het dagelijks bestuur van de jeugdraad Tielt
Luca Lahousse, Margot De Zutter, Kimberly Vinckier, Sandrine Defour, Emiel Boedt, Jeff De Weerdt
en Andries Verlinden

optie 1
volgens punten
werkingssubsidies
punten
kansarm
begrotingsbedrag
Chiro Kanegem
Chiro Elckerlyc
Kleine Torenvalk
Kloefke VZW
KLJ Aarsele
KLJ Kanegem
KSA Aarsele
KSA Tielt Jongens
KSA Tielt Meisjes
KSA
Schuiferskapelle
Scouts Tielt

112.618
14.210
7.650
14.690
2.298
2.790
2.460
8.675
12.910
19.310

optie 3
1000 euro + extra kwetsbare
doelgroepen

optie 2
iedereen evenveel

€ 14.454,00
€ 1.823,79
€
981,84
€ 1.885,39
€
294,94
€
358,08
€
315,73
€ 1.113,40
€ 1.656,94
€ 2.478,35

€
€
€
€
€
€
€
€
€
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14.454,00
1.445,40
1.445,40
1.445,40
1.445,40
1.445,40
1.445,40
1.445,40
722,70
722,70

4.255

€

546,11

€

1.445,40

23.370

€ 2.999,43

€

1.445,40

€
€
€
€
€
€
€
€
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1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00

€ 2.227,00
€ 2.227,00

optie 4
20% totaal bedrag
voorbehouden kwetsbare doelgroepen

€ 14.454,00 € 2.890,80 € 11.563,20
€ 1.000,00
€ 1.156,32
€ 3.227,00 € 1.445,40 € 1.156,32
€ 1.000,00
€ 1.156,32
€ 3.227,00 € 1.445,40 € 1.156,32
€ 1.000,00
€ 1.156,32
€ 1.000,00
€ 1.156,32
€ 1.000,00
€ 1.156,32
€
500,00
€
578,16
€
500,00
€
578,16
€ 1.000,00
€ 1.000,00

€ 1.156,32
€ 1.156,32

€ 14.454,00
€ 1.156,32
€ 2.601,72
€ 1.156,32
€ 2.601,72
€ 1.156,32
€ 1.156,32
€ 1.156,32
€
578,16
€
578,16
€ 1.156,32
€ 1.156,32

