
 
 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT VEURNE 
GEMEENTE KOKSIJDE 

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN KOKSIJDE 

OP : 20 april 2015 

Tegenwoordig : L.Deltombe, voorzitter; 
M.Vanden Bussche, burgemeester; 

J.Loones, S.Anseeuw, D.Geersens, D.Dawyndt, A.Serpieters, 
L.Van Hove, schepenen; 
G.Delie, schepen OCMW-voorzitter (raadgevend lid); 
G.Decorte, H.Vollon, P.Casselman, R.Gantois, F.Devos, A.Cavyn, 
C.Castelein , C. Bakeroot, I.Vancayseele, E.Van Herck, H.Ghyselen, 
G.Verhaeghe, R.Mouton, I.Vandekeere, P.Hillewaere, A.Hancke, 
G.Vandenbroucke, raadsleden; 
J.Stekelorum, secretaris 

DE GEMEENTERAAD, 
Bijeengeroepen overeenkomstig en ingevolge art. 19, 20 en 21 van het 
gemeentedecreet 
 

12. GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT M.B.T. TUSSENKOMST VAN HET INSCHRIJVINGSGELD OF 
HET LIDMAATSCHAP BIJ JEUGDVERENIGINGEN VOOR PERSONEN IN ARMOEDE OF DE 
DEELNAME AAN EEN MEERDAAGSE UISTAP. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 § 2, 2°; 

Gelet op de goedkeuring van de participatieovereenkomst in de gemeenteraad dd. 23.09.2013 met de 
bedoeling om vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen te stimuleren; 

Overwegende het positieve advies van het college van burgemeester en schepenen van 30.03.2015; 

Overwegende dat alle aanvragen door Het Sociaal Huis worden gecontroleerd en behandeld; 

gehoord schepen Van Hove die verwijst naar de goedkeuring van het reglement rond kansarmenparticipatie en 
dit punt een uitwerking hiervan is 

BESLUIT:  goedgekeurd met unanimiteit 

Art. 1:  De gemeenteraad keurt het reglement m.b.t. tussenkomst van het inschrijvingsgeld of het 
lidmaatschap bij jeugdverenigingen voor personen in armoede of de deelname aan een meerdaagse 
uitstap goed. 

Art. 2:  Afschrift van dit besluit en bijlagen wordt aan het afdelingshoofd Vrije Tijd en Cultuur, Het Sociaal 
Huis, de financiële dienst en de jeugddienst bezorgd. 

 
Gedaan te Koksijde in zitting datum als boven. 
Namens de leden van de raad. 
De secretaris, De voorzitter, 
get. J. Stekelorum get. L. Deltombe 

_________________________________ 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

De secretaris, De voorzitter, 

Joeri STEKELORUM Luc DELTOMBE 
 
 



Reglement m.b.t. tussenkomst van het inschrijvingsgeld of het lidmaatschap bij jeugdverenigingen 
voor personen in armoede  
 
Doelstelling  

Op 23/09/2013 keurde de gemeenteraad van Koksijde een participatieovereenkomst met diverse partners, 
waaronder het Sociaal Huis, voor de periode 2014-2019 goed met de bedoeling om vrijetijdsparticipatie voor 
kansengroepen te stimuleren. Hiertoe werd een Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 opgemaakt 
waarin de jaarlijkse acties staan waarop zal worden ingezet om de participatie van kansarmen aan 
vrijetijdsactiviteiten te stimuleren en te verhogen.  
Dit reglement regelt de tussenkomst van het inschrijvingsgeld of het lidmaatschap bij jeugdverenigingen voor 
personen in armoede.  
Binnen de Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 betreft dit “Accent 4 ‘Financiering van het lidgeld van 
verenigingen en/of andere organisaties voor personen in armoede’– actie A4/2/Opmaak van een protocol of 
andere met sportverenigingen om lidmaatschap of inschrijvingsgeld voor activiteiten door kinderen in 
kansarmoede terug te betalen.”  
 
Toepassingsgebied  
Art. 1. De tussenkomst van het inschrijvingsgeld of het lidmaatschap bij jeugdverenigingen is bestemd voor 
personen die financiële moeilijkheden hebben. Met deze tussenkomst wil het gemeentebestuur alle inwoners 
stimuleren om deel te nemen aan het vrijetijdsleven.  
Art. 2. De inwoner richt een aanvraag tot terugbetaling van het lidgeld aan het Sociaal Huis Koksijde. Hij dient 
een verklaring bij het Sociaal Huis in, samen met alle bewijsstukken en het rekeningnummer waarop de 
bijdrage moet gestort worden. De tussenkomst wordt gegeven tot het voorziene budget uitgeput is.  
Art. 3. De uitgaven voor niet-nominatief toegekende subsidies op basis van dit gemeentelijk subsidiereglement 
worden beperkt tot het krediet van € 3450 opgenomen in de jaarbudgetrekening ‘Boekjaar 2015 – BP2015-
30/2015/ACT-199/0709-30/6150300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U – Uitvoeren van de afsprakennota 
vrijetijdsparticipatie 2014-2019’.  
Alle aanvragen worden behandeld in volgorde van datum van ontvangst, zoals blijkt uit de inschrijving van 
ontvangst in het register van de binnenkomende stukken op het Sociaal Huis.  
Enkel ontvankelijke en volledige aanvragen overeenkomstig dit subsidiereglement komen in aanmerking, zolang 
er nog krediet beschikbaar is.  
Art.4.  
§1. Het gemeentebestuur betaalt tot 90% terug van het lidgeld van een jeugdvereniging met een max. van € 
150/persoon. 
§2. Het gemeentebestuur betaalt tot 90% terug met een max. € 50/ kind voor deelname aan een kamp of 
meerdaagse uitstap georganiseerd door een jeugdvereniging uit Koksijde (Scouts Casa, scouts Zeedustra, 
Tandemwest, KAJ Wulpen, El Fuerte kids, Aërofoon, Jokobeau). Het terugbetaalde bedrag kan nooit meer zijn 
dan de kostprijs van de meerdaagse. 
 
Rechthebbenden  
Art. 5. Rechthebbenden zijn personen die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:  
§1. Voor hun hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de 
gemeente Koksijde en er ook effectief verblijven.  
§2. Op het ogenblik van de aanvraag  
 - recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (het vroegere Omnio-statuut)  
 - in budgetbeheer zijn of in procedure collectieve schuldenregeling zitten  
 - een attest van het OCMW Koksijde kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de terugbetaling 
gerechtvaardigd is  
 - mensen die huren + inkomen onder:  

 alleenstaande: € 1000 (*)  
 gezin: € 2101 (*)  
 
(*) Europese armoedegrens  
§3. De aanvrager legt minimaal 1 van volgende bewijzen:  
 - attest recht op verhoogde tegemoetkoming mutualiteit  
 - attest budgetbeheer of collectieve schuldenregeling  
 - attest OCMW Koksijde waaruit blijkt dat de terugbetaling gerechtvaardigd is  
 - recentste aanslagbiljet + bewijs huurder (huurcontract of rekening uittreksel als bewijs betaling 
huur)  
 
Het Sociaal Huis heeft het recht eventuele eigendommen via de kruispuntenbank KSZ te controleren.  

 


