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EDITORIAAL

De voorbije jaren is toegankelijkheid voor personen met een beperking 
een hot item geworden, ook in het jeugdtoerisme. Ondertussen hebben 
reeds meer dan 50 jeugdverblijfcentra het toegankelijkheidslabel ge-
kregen van Toerisme Vlaanderen. Dat is ongeveer één op acht van de 
erkende jeugdverblijven.

Deze mooie cijfers bewijzen het sociaal engagement van onze uitbaters, 
maar eerlijkheidshalve moeten we ook vermelden dat de subsidiecrite-
ria van Toerisme Vlaanderen een rol spelen. Wie wil genieten van 40 % 
infrastructuursubsidies, moet zich voor de verbouwingen immers laten 
bijstaan door een toegankelijkheidsbureau. 

Een aantal aanpassingen zijn relatief eenvoudig en goedkoop. Soms is 
er wel een behoorlijke meerkost en dan moet de meerprijs afgewogen 
worden t.o.v. de meerwaarde voor de doelgroep en het te verwachten 
rendement. In dat geval moet ook overlegd worden met het toeganke-
lijkheidsbureau en de inspecteur van Toerisme Vlaanderen.

Daarbij is het als uitbater belangrijk om de rolverdeling goed te kennen. 
Het toegankelijkheidsbureau wordt aangesteld door Toerisme Vlaande-
ren en geeft advies op de bouwplannen. Over de toekenning van de sub-
sidie heeft de inspecteur van Toerisme Vlaanderen steeds het laatste 
woord. Afwijkingen zullen daarom moeten kunnen rekenen op het fiat 
van Toerisme Vlaanderen. Daarbij kan je zeker je stem laten horen. 
Een belangrijk element is het onderscheid tussen jeugdverblijfcentra en 
andere toeristische faciliteiten, omdat kinderen met een handicap nooit 
alleen komen in onze centra, maar in het gezelschap zijn van hun be-
geleiders. Het basisniveau “toegankelijk met hulp” kan daarom in heel 
wat gevallen volstaan.

In dit HuisWerknummer hebben we het over iets heel anders: admini-
stratie. Geen enkele uitbater is er enthousiast over, maar zonder admi-
nistratie uitbaten is helaas niet mogelijk. Daarnaast brachten we een 
bezoek aan Prosperpolder in Beveren-Waas en rapporteren we de laat-
ste nieuwtjes.

Veel leesplezier!

Frederik Vercammen

Bij het uitbaten van een jeugdverblijf hoort onvermijdelijk heel wat administratie. Welke 
deze taken precies zijn, verschilt van situatie tot situatie. Wij legden de “problematiek” 
voor aan de uitbaters van ’t Galjoen, Het Laathof, ’t Bakkershof, De Spatter en KLJ 
Lokaal Ravels-Eel. 

Met welke administratie ze geconfronteerd worden, is eigenlijk te veel om op te noemen. 
Toch een poging: de eigendomsovereenkomst, stedenbouwkundige verplichtingen, er-
kenning bij Toerisme Vlaanderen, diverse subsidieaanvragen, overnachtingcijfers 
doorgeven, vzw-verplichtingen, boekhouding, fiscaliteit, reservaties en boekingen, 
promotie voeren, werken met personeel en vrijwilligers, verzekeringen, maaltijden 
bereiden, toegankelijkheidslabel en Groene Sleutel, allerhande keuringen en dan 
hebben we gelukkig het belangrijkste gehad.

De getuigenissen zijn illustratief. Voor een volledig overzicht van alle administra-
tieve taken verwijzen we telkens naar onze website. Belangrijke data hebben we 
wel vermeld in dit artikel.

DOSSIER  
ADMINISTRATIEF KLUWEN

Over alle papieren  
en formulieren in  
het jeugdverblijf
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CJT Ondersteuning maakt 
deel uit van Centrum voor 
Jeugdtoerisme vzw (CJT), net 
zoals CJT Boekingscentrale 
en CJT Verblijfcentra. Met 
deze drie actiedomeinen wil 
CJT gepaste verblijfsmogelijk-
heden aanbieden aan jeugd in 
groepsverband. 

Particulieren of verenigingen 
die een gebouw verhuren of wil-
len verhuren aan jeugdgroepen, 
kunnen bij CJT Ondersteuning 
terecht. Zij krijgen advies, vor-
ming en begeleiding omtrent 
erkenning, subsidies en alles wat 
komt kijken bij het uitbaten van een 
jeugdverblijf. 
CJT Ondersteuning verspreidt infor-
matie via het tijdschrift HuisWerk 
en de website www.cjt.be. De website 
www.jeugdverblijven.be bevat onge-
veer 600 jeugdverblijfcentra en wordt 
onderhouden door CJT.
Daarnaast verdedigt CJT Ondersteuning 
de belangen van de sector bij de over-
heid en andere instanties. Dit gebeurt 
door vertegenwoordigingswerk bij o.a. 
Toerisme Vlaanderen, de Afdeling Jeugd en 
de provincies.
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’T GALJOEN

Jacques	 Deschacht	 werkt	 voor	 ’t	
Galjoen,	 een	 jeugdverblijf	 type	 C	
in	De	Haan.	In	’t	Galjoen	is	zowel	
zelfkook	als	 volpension	mogelijk.	
Het	verblijf	telt	in	totaal	74	bedden	
en	 is	opsplitsbaar	 in	twee	entitei-
ten.	De	vzw	stelt	personeel	te	werk	
en	doet	beroep	op	vrijwilligers.	

De hoofdrolspelers  
in de administratieve soap Mag het een papiertje meer zijn?

DE EIGENDOMSOVEREENKOMST

Wie is eigenaar van het jeugdverblijf?
KLJ Lokaal Ravels Eel:	 De	 vzw	 kreeg	
van	de	gemeente	de	grond	ter	beschik-
king.	 Recht	 van	 opstal	 of	 een	 erfpacht	
hebben	we	niet,	wel	een	beslissing	van	
de	 gemeenteraad	 dat	 de	 gebouwen	 15	
jaar	 gebruikt	 kunnen	 worden	 voor	 de	
verhuur	als	jeugdverblijf.	Dit	wordt	ook	
verwacht	als	je	van	Toerisme	Vlaanderen	
infrastructuursubsidies	 ontvangt	 voor	
nieuwbouw,	anders	kan	een	deel	van	de	
subsidies	 worden	 teruggevorderd.	 Die	
beslissing	 is	 juridisch	 niet	 bindend.	De	
gemeente	kan	ons	dus	in	principe	uit	de	
gebouwen	zetten,	maar	in	de	praktijk	zie	
ik	dit	niet	snel	gebeuren.
‘t Galjoen:	 	De	vzw	huurt	de	gebouwen	
van	een	particulier,	maar	misschien	ver-
andert	 dit	 in	 de	 toekomst	 en	wordt	 de	
vzw	eigenaar	samen	met	één	of	meerde-
re	cofinancierders.	De	voor-	en	nadelen	
hiervan	moeten	we	nog	bekijken.
De Spatter:	Het	gebouw	is	eigendom	van	
de	dekenij.	Tijdens	de	verbouwingen	tra-
den	we	wel	op	als	gedelegeerd	bouwheer.
Het Laathof:	Toerisme	Vlaanderen	is	eige-
naar	van	het	gebouw,	maar	CJT	vzw	heeft	
wel	een	erfpacht	afgesloten	met	hen.
’t Bakkershof:	 Op	 aanraden	 van	 mijn	
boekhouder	werd	voor	de	aankoop	van	
de	 boerderij	 gekozen	 voor	 een	 naam-
loze	vennootschap	 (NV).	Achteraf	bleek	
dat	een	NV	pas	zinvol	is	als	je	meerdere	
eigendommen	 bezit	 en	 geen	 opvolgers	
hebt.	 Daarom	 komt	 de	 boerderij	 terug	
op	eigen	naam.	

Meer info over eigendomsovereenkomsten: 
www.cjt.be/ondersteuning/
eigendomsovereenkomsten

BOUWVERGUNNINGEN

Geraakten jullie vlot aan de nodige 
stedenbouwkundige vergunningen?
KLJ Lokaal Ravels Eel:	 Het	 KLJ	 Lokaal	
ligt	in	woongebied,	een	geschikte	zone.	
Omdat	 je	 de	 bouwvergunning	 moet	
voorleggen	aan	Toerisme	Vlaanderen	bij	

een	subsidieaanvraag,	vermoed	ik	dat	de	
functie	als	jeugdverblijf	werd	toegekend,	
hoewel	in	de	beginfase	nog	geen	sprake	
was	 van	 jeugdverblijf	 maar	 enkel	 van	
jeugdlokaal.	Wel	werd	een	afwijking	aan-
gevraagd	in	verband	met	de	rooilijn.	Zo	
kon	het	gebouw	dichter	tegen	straat	ge-
bouwd	worden	en	kwam	er	extra	speel-
ruimte	achter	het	jeugdverblijf.
’t Bakkershof:	 Onze	 hoeve	 is	 gelegen	
in	aangetast	 agrarisch	gebied	met	 resi-
dentiële	woonwaarde.	Bij	de	opstart	was	
het	 de	 bedoeling	 om	 familiegroepen	
met	 kinderen	 te	 ontvangen,	 later	 is	 dit	
geleidelijk	geëvolueerd	naar	scholen	en	
jeugdgroepen.	 De	 vergunning	 blijft	 in	
dit	geval	geldig	zolang	geen	individuen	
overnachten.	Het	mag	met	andere	woor-
den	geen	hotel	worden.

Meer info over ruimtelijke ordening:
www.cjt.be/ondersteuning/
ruimtelijkeordening

ERKENNING 

Verloopt het behalen van een erken-
ning vlot?
KLJ Lokaal Ravels Eel:	Als	je	voldoet	aan	de	
voorwaarden	 van	het	 decreet	 en	de	 aan-
vraag	correct	en	volledig	instuurt,	valt	het	
allemaal	 best	mee.	Onze	 ervaringen	 had	
ik	trouwens	graag	gedeeld	met	de	jeugd-
bewegingen	 in	 de	 streek,	 maar	 op	 mijn	
uitnodiging	 is	 geen	 respons	 gekomen.	
Waarschijnlijk	 schrikt	 het	 papierwerk	 af,	
hoewel	dat	eigenlijk	niet	overdreven	is.	
’t Bakkershof:	Een	inspecteur	van	Toerisme	
Vlaanderen	 had	me	 zelf	 aangeraden	 om	
een	 erkenning	 aan	 te	 vragen	 onder	 het	
decreet	 ‘toerisme	 voor	 allen’,	 omdat	 ik	
onder	 het	 hoevetoerisme	 niet	meer	 echt	
thuis	hoorde.	Bovendien	heb	ik	niet	zoveel	
moeten	wijzigen	aan	de	infrastructuur.

Is deze erkenning onbeperkt geldig?
Het Laathof:	De	erkenning	moet	je	maar	
éénmaal	 aanvragen.	 Eens	 de	 erkenning	
werd	 toegekend,	 blijf	 je	 die	 behouden.	
Wel	vindt	er	driejaarlijks	een	herinspec-
tie	plaats	door	Toerisme	Vlaanderen.
KLJ Lokaal Ravels Eel:	 Klopt,	 zolang	 je	
blijft	 voldoen	 aan	 alle	 voorwaarden	 uit	
het	decreet.	Zo	moet	na	vijf	 jaar	wel	 je	
brandveiligheidsattest	 vernieuwd	 wor-
den.	 Gebeurt	 dit	 niet,	 dan	 word	 je	 ge-
schorst,	 wat	 opnieuw	 gevolgen	 heeft	
voor	de	subsidies.	Zo	kunnen	infrastruc-
tuursubsidies	 teruggevorderd	 worden	
en	basissubsidies	geweigerd	worden.	

Meer info over erkenning:
www.cjt.be/ondersteuning/erkenning

INFRASTRUCTUURSUBSIDIES

Werden reeds infrastructuursubsidies 
aangevraagd?
KLJ Lokaal Ravels Eel:	De	kans	dat	we	voor	
ons	project	subsidies	zouden	krijgen	was	
klein.	Nieuwbouw	staat	onderaan	de	pri-
oriteitenladder	van	Toerisme	Vlaanderen.	
Toch	 hebben	 we	 onze	 kans	 gewaagd.	
We	hebben	onze	aanvraag	 ingediend	en	
aan	 de	 bouw	 van	 het	 lokaal	 begonnen,	
dit	zonder	definitieve	toezegging	van	de	
subsidies.	 Pas	 in	 oktober	 werd	 ons	 de	
subsidie	toegekend	van	40	%.	We	hebben	
geluk	gehad	en	konden	met	deze	midde-
len	het	gebouw	verder	afwerken.	
De Spatter:	 Wij	 klopten	 bij	 Toerisme	
Vlaanderen	aan	voor	de	compartimente-

“De gemeente kan ons in 
principe uit de gebouwen 

zetten, maar in de praktijk 
zie ik dit niet snel gebeuren.”

HET LAATHOF

Karin	 Tas	 is	 centrumverant-
woordelijke	 van	 Het	 Laathof	 in	
Bornem,	 één	 van	 de	 jeugdverblij-
ven	 beheerd	 door	 Centrum	 voor	
Jeugdtoerisme	vzw.	Het	 jeugdver-
blijf	 is	erkend	als	 type	C	voor	76	
personen.	Enkel	volpension	is	mo-
gelijk.	Karin	doet	voor	de	uitbating	
beroep	op	vier	personeelsleden	en	
één	vrijwilliger.

‘T BAKKERSHOF

Patrick	 Van	Den	Meerschaut	 baat	
als	 particulier	 ’t	 Bakkershof	 uit.	
Het	 jeugdverblijf	 in	 Merelbeke	 is	
erkend	 als	 type	 B	 voor	 55	perso-
nen.	Er	kan	enkel	voor	volpension	
gekozen	 worden.	 Via	 begeleid	
werken	is	een	medewerker	tewerk-
gesteld	en	ook	vrijwilligers	 sprin-
gen	soms	bij.	

DE SPATTER

In	Sint-Genesius-Rode	vinden	we	De	Spatter,	een	jeugdverblijf	type	A	
voor	maximum	60	personen.	Het	 jeugdverblijf	wordt	beheerd	door	
een	werkgroep	die	ingebed	zit	in	een	grotere	vzw	van	de	dekenij.	In	
de	zomermaanden	juli	en	augustus	is	de	verhuur	in	handen	van	CJT	
Boekingscentrale,	voor	de	overige	periodes	zijn	de	plaatselijke	scouts	
verantwoordelijk.	Enkel	zelfkook	is	mogelijk.	Rafaël	Stoffels	en	Danny	
Wauters	zijn	vrijwilligers	in	de	werkgroep.

KLJ LOKAAL RAVELS-EEL

Patrick	 Van	 den	 Borne	 zetelt	 vrij-
willig	 als	 penningmeester	 in	 de	
vzw	die	het	KLJ	Lokaal	van	Ravels-
Eel	beheert.	Buiten	de	KLJ-werking	
wordt	 het	 gebouw	 verhuurd	 aan	
het	 nabijgelegen	 schooltje	 dat	
zo	 het	 tekort	 aan	 refter	 en	 knut-
selruimte	 opvangt,	 maar	 ook	 als	
jeugdverblijf	 type	 A.	 Binnen	 kun-
nen	er	80	personen	overnachten,	
buiten	 is	 ruimte	 voor	 tenten	met	
een	 capaciteit	 tot	 30	 personen.	
Verblijven	kan	enkel	in	zelfkook.

DOSSIER ADMINISTRATIEF KLUWEN

Bij infrastructuursubsidies wordt de bouwver - 
gunning voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen.
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DOSSIER ADMINISTRATIEF KLUWEN

ring	en	het	verluchten	van	de	gasinstal-
latie,	 het	 plaatsen	 van	 douches	 en	 de	
aanleg	van	een	terras	met	luifel.	

Hoe verliep dit?
De Spatter:	Voor	1	maart	moet	je	een	dos-
sier	indienen.	In	dit	dossier	moet	je	het	pro-
ject	omschrijven	met	een	tijdsplanning	en	
kostenraming.	 Afhankelijk	 van	 het	 soort	
infrastructuurwerken	moet	je	ook	nog	een	
advies	vragen	bij	de	brandweer	en/of	een	
erkend	toegankelijkheidsbureau.	

Nog andere aandachtspunten?
KLJ Lokaal Ravels Eel:	Neem	voldoende	
tijd	 voor	 een	 gedetailleerde	 kostenra-
ming.	Wij	hadden	de	architectkosten	en	
de	 nutsleidingen	 in	 de	 aanvraag	 verge-
ten.	Dit	werd	hierdoor	niet	gesubsidieerd.	

Meer info over infrastructuursubsidies:
www.cjt.be/ondersteuning/
infrastructuursubsidie

ANIMATIESUBSIDIE

Deden jullie ook al beroep op 
animatiesubsidies?
Het Laathof:	 Ja,	 voor	 de	 inrichting	 van	
onze	internethoek,	de	aankoop	van	een	
spelkoffer	 en	 voor	 een	 openluchtdam-
bord	met	 grote	 pionnen.	 Hiervoor	wer-
den	 telkens	 animatiesubsidies	 aange-
vraagd	en	verkregen.	

Verloopt de aanvraag zoals bij de 
infrastructuursubsidies?
Het Laathof:	 Inderdaad.	 Voor	 1	 maart	
moet	de	aanvraag	binnen	zijn.	Als	de	aan-
vraag	wordt	goedgekeurd,	kan	je	opnieuw	
tot	40	%	van	de	investering	terugkrijgen,	
al	schommelt	het	voor	animatiesubsidies	
de	laatste	jaren	eerder	rond	de	30	%.

Meer info over animatiesubsidies:
www.cjt.be/ondersteuning/
animatiesubsidie

BASIS-, WERKINGS- EN 
PERSONEELSSUBSIDIES

Wat moet je doen om basis- werkings- 
en personeelssubsidies te ontvangen 
van de Afdeling Jeugd?
De Spatter:	Voor	de	basissubsidie	moet	
je	jaarlijks	een	aanvraag	indienen,	dit	is	
altijd	hetzelfde	document.	Achteraf	moet	
je	dan	een	werkingsverslag	indienen.	
KLJ Lokaal Ravels Eel:	De	aanvraag	voor	
de	basissubsidie	vond	ik	in	het	begin	niet	
zo	eenvoudig.	 In	2009	vraag	 je	de	sub-

sidie	aan	voor	het	 jaar	2010	om	pas	 in	
2011	de	subsidie	te	krijgen.	We	hadden	
er	niet	aan	gedacht	zo	vroeg	op	voorhand	
de	subsidie	aan	te	vragen,	waardoor	we	
een	jaar	de	subsidie	hebben	mislopen.	
De Spatter:	In	het	werkingsverslag	moe-
ten	 de	 gerealiseerde	 overnachtingen	

staan,	maar	soms	vragen	ze	bijkomende	
documenten	 op	 zoals	 bijvoorbeeld	 een	
eigendomsbewijs.	Dit	hebben	we	niet	in	
de	kast	 liggen.	Hiervoor	moeten	we	bij	
de	bestuurders	van	de	vzw	aankloppen	
en	hopen	dat	ze	het	kunnen	geven	tegen	
de	gevraagde	periode.	

Vergt de aanvraag en de verantwoor-
ding veel tijd?
De Spatter:	 De	 aanvragen	 vallen	 mee.	
Er	 is	 wel	 aandacht	 nodig	 voor	 de	 in-
diendata.	 Te	 laat	 is	 geen	 subsidie.	 De	
verantwoording	 is	 wat	 moeilijker.	 Zo	
moet	 je	 alle	 overnachtingcijfers	 verza-
melen.	In	de	zomer	gebeurt	dit	door	CJT	
Boekingscentrale,	 maar	 doorheen	 het	
jaar	verhuren	de	scouts	zelf.	Als	beheer-
ders	 moeten	 we	 hun	 cijfers	 dan	 tijdig	
doorkrijgen.	Dat	is	niet	altijd	evident.	

Meer info over subsidies Afdeling Jeugd:
www.cjt.be/ondersteuning/basissubsidie
www.cjt.be/ondersteuning/
werkingssubsidie
www.cjt.be/ondersteuning/
personeelssubsidie

STATISTIEKEN

Is het verzamelen van overnachtings-
cijfers moeilijk?
KLJ Lokaal Ravels Eel:	 De	 juiste	 cijfers	
doorgeven	 is	 inderdaad	 niet	 zo	 eenvou-
dig.	Soms	komt	er	halverwege	het	verblijf	
iemand	bij	of	vertrekt	er	iemand.	Daarom	
had	ik	me	graag	gebaseerd	op	de	aanwe-

zigheidslijst	die	de	groepen	in	Ravels	ver-
plicht	moeten	insturen	bij	de	politie.	Maar	
de	politie	geeft,	omwille	van	de	wet	op	de	
privacy,	die	gegevens	niet	zomaar	vrij.	
Het Laathof:	Direct	 na	 het	 vertrek	 van	de	
groep	stel	ik	de	eindfactuur	op	en	worden	
de	 statistieken	 bijgewerkt.	Op	 basis	 daar-
van	weten	we	exact	hoeveel	maaltijden	en	
overnachtingen	we	dagelijks	hebben	gehad.	

Hoe worden de cijfers aangeleverd?
De Spatter:	De	cijfers	geef	ik	door	via	de	
statistiekenmodule	 op	 www.jeugdver-
blijven.be.	 Voor	 de	 Algemene	 Directie	
Statistiek	 en	 Economische	 Informatie	
(ADSEI)	en	Toerisme	Vlaanderen	volstaat	
dit.	Voor	Afdeling	Jeugd	moet	 je	de	cij-
fergegevens	 overschrijven	 en	 per	 post	
opsturen.	Waarom	Afdeling	Jeugd	die	cij-
fers	niet	digitaal	raadpleegt,	weet	ik	niet.	
Maar	het	zou	ons	toch	tijd	besparen.	
‘t Bakkershof:	 Voor	 de	 statistieken	 ba-
seer	ik	me	op	mijn	facturen.	Het	verstu-
ren	naar	ADSEI	en	Toerisme	Vlaanderen	
gebeurt	per	post.	

INDIENDATA 
OVERNACHTINGSCIJFERS

Telkens	voor	de	5de	van	de	daaropvol-
gende	maand.

Meer info over de overnachtingscijfers:
www.cjt.be/ondersteuning/
aanleverenstatistischegegevens

RECHTSPERSONEN

Ongeveer 2/3 van de jeugdverblijfcen-
tra wordt uitgebaat door een vzw. Is 
dat bij jullie ook het geval?
Het Laathof:	Ja,	maar	alle	taken	verbonden	
aan	de	vzw	worden	uitgevoerd	op	het	na-
tionaal	secretariaat	van	CJT	in	Merelbeke.	
Bestuursverantwoordelijkheden	 heb	 ik	
niet,	maar	 ik	 volg	wel	de	verslagen	van	
de	raad	van	bestuur	op.	Binnen	de	vzw-
structuur	maak	ik	deel	uit	van	de	beheers-
groep	 volpensionhuizen.	 Administratief	
houdt	dit	gelukkig	weinig	in.	
De Spatter:	Onze	werkgroep,	die	instaat	
voor	alle	parochiale	gebouwen	van	Sint-
Genesius-Rode,	 zit	 ingebed	 in	 een	 gro-
tere	vzw	van	de	dekenij.	Omdat	we	hele-
maal	onderaan	de	piramide	staan	in	het	
organigram,	vaardigen	we	enkel	iemand	
af	 in	 de	 parochieploeg.	 Iemand	 anders	
maakt	 dan	 de	 link	 met	 de	 bovenbouw	
van	de	organisatie.	
‘t Galjoen:	 Ik	 ben	 penningmeester	
en	 heb	 binnen	 de	 vzw	 wel	 bestuurs-		
verantwoordelijkheid.	

“Te laat indienen  
is geen subsidie.”

INDIENDATA VOOR INFRASTRUCTUURSUBSIDIES

Voor 1 maart: 
	• aanvraagformulier	infra	struc	tuursubsidie
	• indien	rechtspersoon:	statuten	en	laatste	2	balansen
	• schets	van	het	project	(evt.	plannen	van	de	architect)
	• gedetailleerde	kostenraming
	• gewenste	tijdsplanning

Zo snel mogelijk, ten laatste voor 1 september:
	• indien	van	toepassing:	brandveiligheidsadvies
	• exploitatie-	en	eigenaarsstructuur
	• indien	van	toepassing:	toegankelijkheidsadvies
	• overzicht	cofinancierders	en	subsidiërende	overheidsinstellingen
	• stedenbouwkundige	vergunningen	of	tijdelijke	attesten

Na de bouwwerken:
	• facturen
	• betaalbewijzen
	• offertes

Na ontvangen van de subsidie, jaarlijks tegen 1 juli:
	• financieel	jaarverslag

INDIENDATA VOOR SUBSIDIES AFDELING JEUGD

Voor 1 februari:
werkingsverslag	basissubsidie	en	werkingssubsidie

Voor 1 maart:
indienen	financieel	verslag	personeelssubsidie

Voor 1 mei:
indienen	verantwoordingsnota	personeelssubsidie

Voor 15 december:
aanvraag	basissubsidie	en	werkingssubsidie

Opgelet: deze indiendata worden wellicht gewijzigd vanaf 2012.

BELANGRIJKE DATA VOOR KLEINE VZW’S

Tegen 30 juni (op voorwaarde dat boekjaar wordt afgesloten op 
31 december):
goedkeuren	van	jaarrekening	en	begroting	door	de	algemene	ver-
gadering,	nadien	jaarrekening	neerleggen	bij	griffie	Rechtbank	van	
Koophandel

Specifieke termijnen gelden voor:
	• wijzigingen	in	samenstelling	van	algemene	vergadering	bijwerken	
in	ledenregister

	• wijzigingen	 in	 samenstelling	 van	 raad	 van	 bestuur	 doorgeven	
aan	griffie	Rechtbank	van	Koophandel	en	publiceren	 in	Belgisch	
Staatsblad

	• wijzigingen	 in	 statuten	 neerleggen	 bij	 griffie	 Rechtbank	 van	
Koophandel	en	publiceren	in	Belgisch	Staatsblad

	• wijzigingen	in	naam,	zetel	of	einddatum	boekjaar	doorgeven	aan	
Kruispuntbank	van	Ondernemingen

Cijfers doorgeven kan via  
www.jeugdverblijven.be
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Dan weet je ook welke wettelijke ad-
ministratieve taken verbonden zijn 
aan een vzw?
‘t Galjoen:	Een	verplicht	orgaan	is	de	raad	
van	 bestuur.	 Afhankelijk	 van	 de	 nood-
zaak	 wordt	 deze	 raad	 samengebracht.	
In	’t	Galjoen	is	dit	ongeveer	maandelijks.	
Hiervoor	wordt	een	agenda	opgesteld	en	
nadien	een	verslag	geschreven.	Statutair	
moet	 je	 jaarlijks	 ook	 een	 algemene	 ver-
gadering	 organiseren.	 Hiervoor	maak	 je	
eveneens	een	agenda	op	en	volgt	achteraf	
het	verslag.	Wettelijk	is	het	verplicht	mini-
maal	de	goedkeuring	van	de	rekeningen,	
de	 begroting	 en	 het	 werkingsverslag	 te	
agenderen.	De	rekeningen	krijgen	we	van	
het	 boekhoudkantoor,	 maar	 de	 begro-
ting	 en	 het	 werkingsverslag	moeten	 we	
zelf	opstellen.	Tot	slot	moeten	eventuele	
wijzigingen	van	de	statuten	gepubliceerd	
worden	in	het	Belgisch	Staatsblad.	
KLJ Lokaal Ravels Eel:	Om	die	wijzigin-
gen	te	beperken,	worden	de	functies	bin-
nen	de	vzw	best	ingevuld	door	personen	
die	een	continuïteit	kunnen	verzekeren.	
Bij	 de	opstart	 hadden	we	daarover	niet	
goed	nagedacht.	Enkele	functies	werden	
ingevuld	door	KLJ-leden,	maar	die	stop-
ten	 hun	 engagement	 in	 de	 vzw	 samen	
met	die	in	de	KLJ.	Zo	mag	je	bijna	jaar-
lijks	wijzigingen	doorgeven	natuurlijk.

Wie zit er allemaal in de vzw?
KLJ Lokaal Ravels Eel:	 Ik	 ben	 penning-
meester	 van	 de	 vzw.	 Verder	 bestaat	 de	
raad	van	bestuur	nog	uit	een	voorzitter,	
ondervoorzitter,	secretaris	en	twee	leden.	
De	algemene	vergadering	bestaat	uit	de	
leden	van	de	raad	van	bestuur,	aangevuld	
met	twee	KLJ-leden	en	twee	kookouders.	

Niet iedereen is vzw?
‘t Bakkershof:	 Voor	 de	 uitbating	 werd	
bij	de	opstart	gekozen	voor	een	coöpe-
ratieve	 vennootschap	 (CV).	 Daarbij	 was	
mijn	partner	de	zaakvoerder	en	ikzelf	de	
meewerkende	 echtgenoot.	 Na	 een	 con-
trole	 van	 de	 arbeidsinspectie	 bleek	 dat	
niet	 correct.	 In	 een	 vennootschap	 kan	
je	niet	van	het	statuut	als	meewerkende	
echtgenoot	genieten,	maar	moet	je	inge-
schreven	zijn	als	personeelslid.	Dit	houdt	
in	dat	je	onderworpen	bent	aan	bedrijfs-
voorheffing	en	een	RSZ-bijdrage	betaalt.	
Daarom	hebben	we	nu	gekozen	voor	het	
statuut	van	een	zelfstandige	in	een	één-
manszaak.	De	bijdrage	voor	pensioen	en	
ziekteverzekering	ligt	zo	veel	lager.	

Meer info over vzw’s en andere 
rechtsvormen:
www.cjt.be/ondersteuning/vzw

BOEKHOUDEN

Sta je zelf in voor de boekhouding?
‘t Galjoen:	Alle	geldtransacties	voeren	we	
zelf	uit	en	noteren	we	chronologisch	in	
ons	kasboek.	Dit	wil	zeggen	dat	we	onze	
facturen	zelf	opstellen	en	de	betalingen	
ervan	opvolgen.	Ook	de	ontvangen	fac-
turen	betalen	we	zelf.	Het	boekhouden	
zelf	 wordt	 door	 een	 boekhoudkantoor	

gedaan.	Daarvoor	bezorgen	we	maande-
lijks	alle	in-	en	uitgaande	facturen	en	de	
bankuittreksels.	
Het Laathof:	Ik	werk	gelijkaardig,	alleen	
bezorg	 ik	de	documenten	aan	het	nati-
onale	secretariaat	waar	een	boekhouder	
de	boekhouding	voert	voor	de	volledige	
vzw.	Van	mij	wordt	wel	nog	verwacht	dat	
ik	de	documenten	invoer	in	een	digitaal	
boekhoudpakket.	
De Spatter:	 Onze	 werkgroep	 heeft	 een	
eigen	 boekhouding	 en	 rapporteert	 die	
aan	de		algemene	vzw.	Zolang	het	tienja-
renplan	voor	de	afbetaling	van	de	nieuw-

bouw	wordt	gevolgd,	kunnen	we	de	ove-
rige	inkomsten	vrij	investeren.	

Is boekhouden complex?
‘t Galjoen:	Wie	de	principes	van	boekhou-
den	kent,	kan	met	een	boekhoudpakket	
gemakkelijk	zelf	aan	de	slag.	Wel	is	het	
aangeraden	jaarlijks	een	gespecialiseerd	

boekhouder-fiscalist	te	raadplegen	voor	
een	controle.

Wie maakt de begroting?
Het Laathof:	 In	 augustus	 stel	 ik	 samen	
met	 een	 vrijwilliger	 twee	 begrotingen	
op:	een	investeringsbegroting	en	een	ge-
wone	begroting.	Hiervoor	levert	het	nati-
onale	secretariaat	tabellen	aan.	Bepaalde	
rubrieken	zijn	ingevuld,	zoals	de	lonen,	

andere	moeten	we	zelf	gedetailleerd	in-
vullen.	Nadien	wordt	 daarover	 terugge-
koppeld	 met	 het	 secretariaat.	 Eenmaal	
de	begroting	wordt	goedgekeurd,	moe-
ten	 we	 ons	 aan	 deze	 vooropgestelde	
budgetten	 houden.	 Hierop	 wordt	 per	
kwartaal	een	controle	uitgevoerd.

Meer info over boekhouding:
www.cjt.be/ondersteuning/boekhouding

FISCALITEIT

Betalen jullie ook belastingen?
Het Laathof:	 Voor	 de	 onroerende	 voor-
heffing	 zijn	 we	 vrijgesteld.	 Deze	 vrij-
stelling	 dient	 wel	 aangevraagd	 te	 wor-
den.	 De	 fiscus	 doet	 soms	 moeilijk,	
maar	 sinds	 jeugdverblijf	 De	 Carrousel	
een	 rechtszaak	 hieromtrent	 heeft	 ge-
wonnen,	 staan	 de	 jeugdverblijfcentra	
toch	een	stuk	sterker	 in	hun	schoenen.	
Ook	 voor	 btw	 genieten	 we	 als	 jeugd-
verblijfcentra	 van	 een	 vrijstelling,	 onze	
vzw	 heeft	 dus	 geen	 btw-nummer.	 Ten	
slotte	dient	de	vzw	 jaarlijks	aangifte	 te	
doen	 voor	 de	 patrimoniumtaks	 en	 de	
rechtspersonenbelasting.

Meer info over fiscaliteit:
www.cjt.be/ondersteuning/fiscaliteit

BOEKINGEN, RESERVATIES EN 
PROMOTIE

Hoe verloopt het boekingsproces?
‘t Bakkershof:	 Ik	 heb	 hoofdzakelijk	 een	
vast	cliënteel.	Zij	boeken	de	volgende	pe-
riode	 tijdens	het	 verblijf	 zelf,	 of	nadien	
tijdens	 een	 plaatsbezoek.	 Nieuwe	 groe-
pen	 nemen	 telefonisch	 of	 via	mail	 con-
tact	op.	Ik	nodig	ze	dan	uit	voor	een	be-
zoek	en	stel	pas	daarna	het	contract	op.
‘t Galjoen:	Wie	een	verblijf	 in	’t	Galjoen	
wil	 boeken,	 neemt	 via	 telefoon	 of	mail	
contact	 op	 om	 de	 vrije	 periodes	 op	 te	
vragen.	Daarna	gebeurt	de	communica-
tie	 schriftelijk.	 Zo	 beschikken	 we	 over	
alle	gegevens	en	worden	misverstanden	
voorkomen.	 Alle	 communicatie	 wordt	
ook	 afgeprint	 en	 bijgehouden	 in	 een	
dossier.	
Het Laathof:	 Boeken	 kan	 bij	 ons	 zowel	
telefonisch	 als	 via	 mail	 en	 ook	 via	 het	
reservatieformulier	 op	 www.jeugdver-
blijven.be.	
KLJ Lokaal Ravels Eel:	 Meestal	 reserve-
ren	 groepen	 per	 telefoon	 en	 verloopt	
de	 overige	 communicatie	 via	 mail.	 Na	
het	eerste	contact	is	een	optie	mogelijk	
van	3	weken,	daarna	moet	het	contract	
ondertekend	 en	 een	 voorschot	 betaald	
worden.	 Dit	 voorschot	 bedraagt	 50	 %	
van	de	totale	kostprijs.	Hiermee	verklei-
nen	we	de	kans	dat	groepen	nadien	nog	
annuleren,	 wat	 steeds	 vaker	 voorkomt.	
Hoewel	dit	hoge	voorschot	voor	groepen	
niet	altijd	zo	evident	is,	is	onze	kalender	
reeds	gevuld	tot	2013	en	zijn	we	zeker	
van	onze	inkomsten.
De Spatter:	 Voor	 de	 maanden	 juli	 en	
augustus	 werken	 we	 samen	 met	 CJT	
Boekingscentrale,	 de	 andere	 maanden	
verhuurt	 de	 scoutsgroep.	 Zelf	 doen	we	
geen	boekingen.	

Wordt een waarborg gevraagd bij 
aankomst?
De Spatter:	Vooraf	hebben	groepen	en-
kel	het	verblijf	betaald.	Verbruikte	ener-
gie,	 water	 en	 gas	 en	 eventuele	 schade	
kunnen	 pas	 nadien	 verrekend	 worden.	
Hiervoor	gebruiken	we	de	waarborg	die	
bij	aankomst	wordt	betaald.	Om	een	ge-
detailleerde	afrekening	van	de	waarborg	
te	 geven,	 moet	 de	 verbruikskost	 goed	
worden	 uitgerekend	 en	 dat	 vergt	 toch	
wat	rekenwerk.	Vandaar	dat	we	de	waar-
borg	pas	na	enkele	weken	terugbetalen.
Het Laathof:	 Wij	 vragen	 een	 voorschot	
op	het	verblijf	en	sturen	nadien	een	 to-
taalfactuur.	Een	waarborg	vragen	we	niet.	

Wordt een kalender bijgehouden en 
kunnen anderen die raadplegen?

Het Laathof:	Omdat	we	niet	voortdurend	
aan	de	computer	zitten,	worden	reserva-
ties	 en	 definitieve	 boekingen	 handma-
tig	in	een	boek	genoteerd.	Dit	is	de	be-
langrijkste	kalender.	Voor	het	personeel	
wordt	een	andere	kalender	opgesteld.	Zij	
krijgen	enkel	de	effectieve	reservaties	te	
zien.	 De	 publieke	 digitale	 kalender	 is	
dan	de	derde	kalender	die	wordt	bijge-
houden.	 Bij	 tijdsgebrek	 wordt	 die	 wel	

eens	over	het	hoofd	gezien,	maar	min-
stens	 om	 de	 twee	 maanden	 wordt	 die	
toch	bijgewerkt.	Die	kalender	is	dus	niet	
altijd	zo	actueel	als	mijn	agenda.		
‘t Galjoen:	Een	publieke	kalender	hebben	
we	niet.	Dit	 is	 in	ons	geval	te	complex.	
Het	 is	 een	 gebouw	met	meerdere	 enti-
teiten.	Onze	boekingskalender	is	een	in-
tern	exceldocument.

Wordt promotie gemaakt via folders 
of verloopt alles via de digitale weg?
De Spatter:	 Om	 ons	 jeugdverblijf	 be-
kend	te	maken,	hadden	we	bij	de	opstart	
promotiefolders	gemaakt,	maar	dat	was	
overbodig.	Voor	de	zomermaanden	zijn	
we	aangesloten	bij	CJT	Boekingscentrale	
waardoor	 we	 vermeld	 staan	 op	 de	
websites	 www.cjt.be	 en	 www.jeugd-
verblijven.be.	 Bovendien	 heeft	 CJT	
Boekingscentrale	eigen	promotiemateri-
aal	dat	ze	verspreiden.
’t Galjoen:	 ’t	 Galjoen	 heeft	 zijn	 eigen	
website	en	staat	ook	vermeld	op	de	web-
site	www.jeugdverblijven.be.	Verder	ma-
ken	we	ook	promotie	via	folders.	Daarin	
staat	 uitleg	 over	 de	 accommodatie	 en	
ons	aanbod.

Vergt het actueel houden van de infor-
matie veel tijd?
De Spatter:	 	CJT	Boekingscentrale	staat	
in	voor	de	actuele	informatie.	Het	door-
mailen	van	wijzigingen	volstaat.
’t Galjoen:	Jaarlijks	krijg	je	in	de	maand	
september	een	oproep	om	de	gegevens	
op	www.jeugdverblijven.be	na	 te	kijken	
en	te	actualiseren.	Het	aanpassen	van	de	
richtprijzen	 is	 daarvan	 een	 vast	 onder-
deel.	Voor	de	eigen	website	ben	je	uiter-
aard	volledig	zelf	verantwoordelijk.

UPDATE WWW.JEUGDVERBLIJVEN.BE

jaarlijks in de maand september

Meer info over www.jeugdverblijven.be
http://www.cjt.be/ondersteuning/
jeugdverblijven

PERSONEEL

Wat is de moeilijkste administratieve 
opdracht als je werkt met personeel?
‘t Galjoen:	Het	lastigst	is	het	opstellen	van	
een	uurrooster.	 Soms	heb	 je	 veel	man-
kracht	nodig,	soms	niet.	Flexibiliteit	van	
het	 personeel	 is	 noodzakelijk.	 Daarom	
zijn	mensen	zowel	voltijds	als	deeltijds	
tewerkgesteld	 en	 wordt	 gewerkt	 met	
dagcontracten.	 Mensen	 tewerkgesteld	
onder	de	dagcontracten	springen	bij	 in	
de	schoonmaak	of	in	de	keuken.	Meestal	
is	dit	op	maandag	en	vrijdag.
Het Laathof:	 Het	 klopt	 dat	 het	 opstel-
len	 van	 een	 uurrooster	 een	 tijdsvreter	
is.	 Dit	 verloopt	 bij	 ons	 volgens	 een	 vast	
stramien.	 Eerst	 wordt	 een	 personeels-
vergadering	 gehouden	 waar	 gepolst	
wordt	naar	de	wensen	van	het	personeel.		

“De fiscus doet soms 
moeilijk, maar nu staan de 

jeugdverblijfcentra toch 
een stuk sterker in hun 

schoenen.”

DOSSIER ADMINISTRATIEF KLUWEN

Facturen kunnen ingevoerd worden via een digitaal boekhoudpakket.

Promotie kan ook op startdagen van 
jeugdbewegingen.
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Op	basis	van	deze	wensen	en	de	wensen	
van	 de	 klanten	wordt	 een	 voorstel	 uitge-
werkt.	Dit	voorstel	wordt	dan	opnieuw	be-
sproken	en	waar	nodig	gewijzigd.	Daarna	
wordt	een	definitief	uurrooster	opgesteld.

‘t Bakkershof:	 Ik	stel	geen	uurrooster	op.	
Mijn	medewerker	is	tewerkgesteld	via	be-
geleid	werken	 en	heeft	 vaste	 uren.	 In	 de	
praktijk	helpt	hij	me	 in	de	keuken	en	bij	
de	verzorging	van	de	dieren.	We	doen	al-
les	samen.	

Hoe worden de effectief gepresteerde 
uren bijgehouden?
‘t Galjoen:	 De	 effectief	 gepresteerde	
uren	van	het	personeel	met	een	dagcon-
tract	worden	bijgehouden	in	het	register	
voor	werktijdregeling	van	het	Waarborg	
en	Sociaal	Fonds	Horeca.	Verder	geef	ik	
de	 werkuren	 door	 aan	 de	 RSZ.	 Dit	 kan	
gemakkelijk	 via	 het	 computerprogram-
ma	 Dimona.	 Daarin	 geef	 je	 elke	 in-	 en	
uitdiensttreding	 aan.	 Ook	 het	 werken	
met	dagcontracten	geef	je	via	dit	kanaal	
door.	
Het Laathof:	 Het	 personeel	 schrijft	 de	
effectief	gepresteerde	uren	neer	 in	 een	
aanwezigheidsregister.	 Daarop	 houd	 ik	
dan	 toezicht	 omdat	 het	 team	 vaak	 on-
voldoende	uren	invult.	Een	prestatie	van	
een	half	uurtje,	bijvoorbeeld	voor	bood-
schappen,	 wordt	 snel	 over	 het	 hoofd	
gezien.	

Wie doet de loonsberekening?
‘t Galjoen:	Wij	 doen	beroep	op	 een	 so-
ciaal	secretariaat.	Zij	doen	op	basis	van	

onze	 uurroosters	 de	 loonberekening.	
Een	 complexe	 materie	 trouwens:	 hier	
werken	 zowel	 bedienden	 als	 arbeiders	
en	 is	het	paritair	 comité	van	de	horeca	
en	 van	 het	 sociaal-cultureel	 werk	 van	
toepassing.	 Die	 sociale	 wetgeving	 zelf	
opvolgen	is	bijna	onmogelijk.
Het Laathof:	 De	 uren	 genoteerd	 in	 het	
aanwezigheidsregister	 worden	 digitaal	
doorgegeven	in	een	programma	van	ons	
sociaal	secretariaat.	

Betaalt het sociaal secretariaat dan 
ook de lonen uit?
‘t Galjoen:	 Dat	 kan,	 maar	 wij	 doen	 de	
uitbetaling	 van	 de	 lonen	 zelf.	 Ook	 de	
RSZ-bijdrage	 en	 de	 bedrijfsvoorheffing	
betalen	we	zelf.

Het Laathof:	 Bij	 ons	 wordt	 dit	 uitge-
voerd	door	het	nationaal	secretariaat	in	
Merelbeke.	
‘t Bakkershof:	Ik	betaal	een	zeer	kleine	bij-
drage	aan	begeleid	werken.	Hoe	de	mede-
werker	verder	betaald	wordt,	weet	ik	niet.

Zijn er nog andere zaken verbonden 
aan personeel?
‘t Galjoen:	Onlangs	kregen	we	een	inspec-
tie	van	de	dienst	voor	de	preventie	en	de	
bescherming	van	de	werknemer.	Tijdens	
zo’n	controle	wordt	gelet	op	de	 toepas-
sing	van	het	algemeen	 reglement	op	de	
arbeidsbescherming	(ARAB).	Zo	wordt	na-
gegaan	of	bijvoorbeeld	een	verbanddoos	
aanwezig	is,	er	een	goede	ergonomische	
houding	achter	de	computer	is	en	of	het	
gebruik	van	gevaarlijke	producten	of	ma-
terialen	conform	de	regels	is.

Meer info over personeel:
www.cjt.be/ondersteuning/personeel

VRIJWILLIGERS

Waarmee houd je best rekening als je 
met vrijwilligers werkt?
Het Laathof:	Onze	vrijwilliger	krijgt	een	
kilometervergoeding	en	wordt,	zoals	de	
wet	 het	 voorschrijft,	 ingelicht	 over	 de	
werking	van	Het	Laathof.	De	andere	ver-
plichting,	het	afsluiten	van	de	verplichte	
vrijwilligersverzekering,	volgt	het	natio-
naal	secretariaat	op.	
‘t Galjoen:	 Onze	 vrijwilligers	 krijgen	
een	 forfaitaire	 onkostenvergoeding.	Dit	
wordt	geregistreerd	zodat	het	overzicht	
over	 de	 totale	 vergoeding	 op	 jaarbasis	
bewaard	 blijft.	 Dit	 mag	 het	 opgelegde	
maximum	niet	overschrijden.	Enkel	dan	
is	 dit	 bedrag	 voor	 de	 vrijwilliger	 belas-
tingvrij.	De	vrijwilligers	krijgen	daarvan	
jaarlijks	 een	 document	 met	 daarop	 de	
data	 en	 het	 bedrag	 van	 de	 verkregen	
vergoeding.
De Spatter:	De	vrijwilligers	in	onze	werk-
groep	worden	niet	vergoed.

Meer info over vrijwilligers:
www.cjt.be/ondersteuning/vrijwilligers

VERZEKERINGEN

Welke verzekeringen worden best 
afgesloten?
‘t Galjoen:	 Een	 belangrijke	 verzekering	
is	 die	 van	 de	 burgerlijke	 aansprakelijk-
heid	 voor	 personeel	 en	 beheerders.	
Voor	het	personeel	hebben	we	dan	nog	
een	 arbeidsongevallenverzekering	 en	
voor	 de	 vrijwilligers	 een	 verzekering	
georganiseerd	 vrijwilligerswerk.	 Voor	
het	 gebouw	 beschikken	 we	 over	 een	
brandverzekering.	
‘t Bakkershof:	 Ik	heb	dezelfde	verzeke-
ringen	als	 in	 ’t	Galjoen,	 aangevuld	met	
een	verzekering	voor	het	rijden	met	een	
huifkar	en	de	verhuur	van	mijn	 fietsen.	
Ook	voor	een	eventueel	ongeval	 tussen	
dier	 en	 kind	 ben	 ik	 verzekerd.	 Voor	 al	
deze	verzekeringen	heb	ik	een	makelaar	
aangesproken.
De Spatter:	Onder	de	vrijwilligers	zit	een	
verzekeringsmakelaar.	 Hij	 heeft	 gelijk-
aardige	verzekeringen	afgesloten.	Alleen	
is	 dit	 niet	 specifiek	 voor	 het	 jeugdver-
blijf.	De	 volledige	 parochiale	werking	 –	
alle	gebouwen	en	vrijwilligers	–	zit	erin	
vervat.	
KLJ Lokaal Ravels Eel:	Voor	vrijwilligers	
kunnen	we	een	gratis	verzekering	afslui-
ten	via	de	gemeente,	dit	voor	maximaal	
80	 dagen.	 Hiervan	 hebben	 we	 gebruik	
gemaakt	voor	evenementen	ten	voordele	
van	onze	vzw.	

Meer info over verzekeringen:
www.cjt.be/ondersteuning/verzekeringen

VOLPENSION

Welke administratieve taken zijn er 
verbonden aan het aanbieden van 
maaltijden?
’t Bakkershof:	 In	 de	 eerste	 plaats	 heb	 je	
een	 vergunning	 nodig.	 Die	 wordt	 afgele-
verd	door	het	Federaal	Agentschap	voor	de	
Voedselveiligheid	(FAVV).	Wie	een	vergun-
ning	heeft,	moet	dit	kenbaar	maken	door	
het	 toegestuurde	 document	 zichtbaar	 uit	
te	hangen.	Deze	vergunning	wordt	jaarlijks	
en	na	betaling	van	een	bijdrage	hernieuwd.	
Aan	 de	 hernieuwing	 is	 niet	 noodzakelijk	
een	nieuwe	controle	gekoppeld.	

‘t Galjoen:	De	wetgeving	op	de	voedselvei-
ligheid	eist	o.m.	dat	dagelijks	de	tempe-
ratuur	van	de	koelkast	en	diepvries	wordt	
opgemeten	en	genoteerd.	Hetzelfde	geldt	
wanneer	vlees	wordt	geleverd.	
Het Laathof:	 In	 de	 keuken	 hangt	 een	
blad	waarop	mijn	medewerkers	aankrui-
sen	wat	werd	gecontroleerd.	Als	er	con-
trole	komt,	kunnen	we	onze	uitgevoerde	
controles	bewijzen.

Meer info over voedselveiligheid:
www.cjt.be/ondersteuning/keuken

LABELS

De Groene Sleutel is het ecolabel uit-
gereikt door Toerisme Vlaanderen en 
Bond Beter Leefmilieu. Interessant?
‘t Galjoen:	Het	bekomen	van	de	Groene	
sleutel	was	voor	onze	vzw	een	bewuste	
keuze.	We	hebben	daarom	zelf	initiatief	
genomen	en	een	aanvraag	ingediend.

Welke administratieve verplichtingen 
zijn verbonden aan de Groene Sleutel?
Het Laathof:	Het	gebouw	en	de	toestel-
len	moeten	 aan	 een	 aantal	 criteria	 vol-
doen.	De	 administratie	 zit	 vooral	 in	 de	
bewijslast.	Maandelijks	moet	 je	 de	me-
terstanden	noteren	van	je	gas-,	water-	en	
elektriciteitsverbruik	 en	 je	 verbruik	 van	
afvalzakken	registreren.	Verder	moet	je	
bewijzen	duurzaam	te	handelen.	Dat	kan	
door	 aankoopfacturen	 voor	 te	 leggen	
van	duurzaam	materiaal	zoals	afwaspro-
ducten	of	nieuwe	elektrische	toestellen.

INDIENDATA KANDIDATUUR 
GROENE SLEUTEL

jaarlijks tegen 15 september

Geldt dezelfde procedure voor het 
fietsvriendelijk label van Toerisme 
Vlaanderen?
‘t Bakkershof:	 Omdat	 de	 VVV	 van	
Merelbeke	niet	over	een	balie	beschikt,	
konden	ze	geen	fietslabel	halen.	Zo	zijn	
ze	bij	mij	 terecht	gekomen.	 Ik	ben	hier	
voldoende	dagen	beschikbaar	en	heb	de	
nodige	ruimte	om	fietsen	te	plaatsen.	De	
VVV	heeft	de	aanvraag	voor	een	fietsla-
bel	ingediend	en	betaalt	de	verzekering.	
Het	 onderhoud	 van	 de	 fietsen	 neem	 ik	
voor	mijn	rekening.	

Toegankelijkheidslabels worden 
eveneens uitgereikt door Toerisme 
Vlaanderen. Hoe verloopt dit?
Het Laathof:	 Tijdens	 de	 verbouwing	
werd	 rekening	gehouden	met	de	advie-
zen	 van	 het	 toegankelijkheidsbureau.	
Nadien	 kregen	we	na	 een	 laatste	 door-
lichting	 het	 label	 vanzelf	 toegekend.	
Enkel	 wanneer	 er	 wijzigingen	 aan	 het	
gebouw	 worden	 aangebracht,	 moet	 dit	
gemeld	worden.

‘t Bakkershof:	 Ik	 heb	 onlangs	 een	 toe-
gankelijkheidsdoorlichting	 gekregen.	
Een	 label	 zit	 er	 niet	 in	 omdat	 de	oprij-
laan	 vol	 kasseien	 ligt.	 Ik	 kreeg	 hiervan	
wel	een	verslag.	Als	ik	ooit	zou	verbou-
wen,	kan	ik	dan	met	die	tips	aan	de	slag.
KLJ Lokaal Ravels Eel:	Wanneer	 het	 ge-
bouw	 volledig	 af	 is,	 volgt	 een	 controle	
van	 een	 erkend	 toegankelijkheidsbu-
reau.	Dit	bureau	gaat	na	of	de	afmetin-
gen	op	het	plan	werden	gerespecteerd.	
Zo	 hebben	we	 een	 A-label	 bekomen	 in	
plaats	van	een	A+	label	omdat	de	spoel-
bak	van	het	toegankelijk	toilet	de	nood-
zakelijke	draaicirkel	belemmerde.

Meer info over labels:
www.cjt.be/ondersteuning/anderelabels

KEURINGEN

Welke keuringen vinden er plaats in 
het kader van brandpreventie? 
‘t Galjoen:	Jaarlijks	vindt	er	een	inspectie	
plaats	 van	 de	 brandblussers.	 Hiervoor	
werd	 een	 onderhoudscontract	 afgeslo-
ten	met	een	regionale	 firma.	Ze	komen	
op	 eigen	 initiatief.	 Een	 onderhoud	 van	
de	 gasinstallatie	 gebeurt	 jaarlijks,	 het	
kuisen	van	de	schoorsteen	om	de	 twee	
jaar.	Tot	slot	wordt	de	elektriciteit	om	de	
vijf	 jaar	 gecontroleerd.	 Van	 al	 deze	 in-
specties	worden	attesten	afgeleverd.
Het Laathof:	Van	al	onze	keuringen	houd	
ik	een	overzicht	bij.	De	ervaring	leert	na-
melijk	dat	 het	 afsluiten	 van	 een	onder-
houdscontract	geen	garantie	is.	Je	moet	
dikwijls	zelf	bellen	en	de	keuringsorga-
nismen	herinneren	aan	het	contract.	

Zijn deze keuringen nodig?
‘t Galjoen:	Om	je	erkenning	als	jeugdver-
blijf	te	behouden,	moet	je	iedere	vijf	jaar	
het	 brandveiligheidattest	 vernieuwen.		

“Sociale wetgeving 
zelf opvolgen is bijna 

onmogelijk.”

DOSSIER ADMINISTRATIEF KLUWEN

Ook speeltoestellen zijn onderworpen aan controles. Medewerkers kruisen aan wat werd gecontroleerd. Elektriciteit wordt vijfjaarlijks gekeurd.
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Bepaalde dieren moeten geregistreerd 
worden.

De	 attesten	 worden	 dan	 opgevraagd	 door	 de	
brandweer.

Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot 
legionella?
‘t Bakkershof:	 Om	 te	 voldoen	 aan	 het	 legionellabe-
sluit,	spoel	ik	maandelijks	alle	boilers.	Hiervoor	laat	ik	
de	boilers	leeglopen,	stuur	ik	vers	water	door	de	lei-
dingen	en	vul	ik	de	boilers	opnieuw.	Het	water	wordt	
vervolgens	opgewarmd	tot	85	of	90°	C.		
‘t Galjoen:	Een	adviescentrum	heeft	voor	ons	jeugd-
verblijf	 een	 beheersplan	 opgesteld.	 Daarin	 staan	
maatregelen	 om	 risico’s	 te	 beperken.	 Volgens	 dat	
plan	 moet	 ik	 maandelijks	 een	 temperatuurmeting	
van	het	water	uitvoeren.	Jaarlijks	wordt	het	water	nog	
eens	 geanalyseerd	 door	 een	 laboratorium.	 Hiervan	
wordt	eveneens	een	attest	afgeleverd.
Het Laathof:	Die	controles	noteer	ik	in	een	soort	dag-
boek.	 Dit	 is	 trouwens	 ook	 een	 voorwaarde	 voor	 de	
Groene	Sleutel.

Moet het speeltoestel gekeurd worden?
‘t Galjoen:	 Het	 speeltoestel	 werd	 twee	 jaar	 geleden	
door	een	 firma	geplaatst.	 Sindsdien	wordt	het	door	
hen	jaarlijks	onderworpen	aan	een	grondige	inspec-
tie.	Is	er	in	tussentijd	toch	een	mankement,	dan	volgt	
een	tijdelijke	herstelling.
‘t Bakkershof:	Ook	mijn	speeltoestel	werd	door	een	
gespecialiseerde	 firma	 geplaatst.	 Herstellingen	 voer	
ik	 zelf	 uit.	 Als	 er	 controle	 komt,	 kan	 ik	 de	 uitge-
voerde	herstellingen	bewijzen	aan	de	hand	van	mijn	
aankoopfacturen.	

Meer info over keuringen:
www.cjt.be/ondersteuning/keuringen

Meer info over legionella:
www.cjt.be/ondersteuning/legionella

Meer info over speeltoestellen:
www.cjt.be/ondersteuning/speeltoestellen

ANDERE ADMINISTRATIEVE TAKEN

Kan je zomaar dieren houden of moet je dat ook 
ergens registreren?
‘t Bakkershof:	Bepaalde	dieren	moet	je	registreren.	Ik	
heb	koeien,	paarden,	ezels,	pony’s	en	 lama’s.	Deze	
dieren	staan	geregistreerd	in	de	databank	van	Sanitel.	
Verder	beschik	ik	over	een	milieuvergunning	en	geef	
ik	 jaarlijks	mijn	 landbouwoppervlakte	 en	bemesting	
door	aan	de	Vlaamse	Landmaatschappij.	Tot	slot	houd	
ik	ook	bij	wanneer	de	dieren	werden	gevaccineerd.		

Wie betaalt SABAM en billijke vergoeding?
Het Laathof:	Voor	het	televisietoestel	en	de	muziek-
speler	werd	een	contract	afgesloten	met	SABAM.	Na	
het	afsluiten	van	dit	contract	volgt	de	 rekening.	We	
krijgen	wel	nog	een	deel	terug	via	de	Horecafederatie.

De Spatter:	Wij	 betalen	 geen	 SABAM	 en	 billijke	 ver-
goeding.	We	bieden	geen	tv’s	of	radio’s	aan,	dus	de	
verantwoordelijkheid	 ligt	 in	handen	van	de	groepen	
die	 verblijven.	 Als	 ze	muziek	meebrengen,	moeten	
ze	dit	zelf	aangeven.	

Meer info over auteursrechten:
www.cjt.be/ondersteuning/auteursrechten

Zijn er nog administratieve taken verbonden 
aan de uitbating?
‘t Galjoen:	Om	jeugdgroepen	zo	goedkoop	moge-
lijk	te	laten	verblijven,	probeer	je	extra	inkomsten	
te	verwerven	of	uitgaven	te	beperken.	Omdat	we	
veel	Waalse	groepen	bereiken,	proberen	we	daar	
nieuwe	subsidiekanalen	te	vinden.	Aanschrijven	
van	diverse	diensten	gebeurt	 tussendoor,	maar	
vergt	toch	wat	tijd.	Hetzelfde	geldt	voor	het	be-
perken	 van	 uitgaven.	 Sinds	 kort	 werd	 na	 veel	
onderhandelen	een	vrijstelling	bekomen	op	de	
toerismebelasting.	 Binnenkort	 veranderen	 we	
ook	nog	van	energieleverancier.	Dit	alles	levert	
toch	enkele	duizenden	euro’s	op.
Het Laathof:	Voor	energie	werd	een	raamcon-
tract	 afgesloten	 via	 het	 bisdom.	 Daarnaast	
controleer	 ik	 op	 regelmatige	 tijdstippen	de	
prijzen	van	de	producten.	Ook	daar	kan	 je	
soms	op	besparen.	
KLJ Lokaal Ravels Eel:	Wij	hebben	een	over-
eenkomst	voor	50	jaar	met	de	gemeente-
school	die	het	gebouw	gedeeltelijk	huurt.	
Die	 huurprijs	 is	 trouwens	 voor	 30	 jaar	
betaald.	Met	dit	bedrag	konden	we	een	
deel	van	het	gebouw	betalen.	De	school	
staat	tijdens	het	schooljaar	ook	in	voor	
het	poetsen	van	de	gebruikte	lokalen.	

Bedankt!
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Wie bij Hopper en De Banier 
koopt, steunt het jeugdwerk

Af	en	 toe	krijgen	we	vragen	van	uitbaters	waar	ze	bepaalde	
materialen	kunnen	kopen.	Niet	evident	om	te	beantwoorden,	
want	er	zijn	heel	wat	verkopers	op	de	markt	en	hoe	bepaal	je	
wie	gepromoot	wordt	en	wie	niet?

Om	 toch	 (gedeeltelijk)	 op	 de	 vraag	 in	 te	 gaan,	 zat	 CJT	 een	
tijdje	geleden	samen	met	vertegenwoordigers	van	De	Banier	
en	 Hopper	 Winkel.	 Beide	 winkels	 zijn	 verwant	 met	 resp.	
Chirojeugd	Vlaanderen	en	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen.	In	die	

zin	is	onze	keuze	voor	deze	winkels	absoluut	niet	toevallig:	wie	
bij	Hopper	en	De	Banier	koopt,	steunt	immers	het	jeugdwerk.

We	spraken	af	dat	beide	winkels	een	korting	 toekennen	aan	
jeugdverblijfcentra.	Meer	 info	 vind	 je	 in	 de	 promotieteksten	
hieronder.
Vanaf	 september	 zullen	 de	 kortingskaarten	 kunnen	 aange-
vraagd	worden	via	CJT.	Elk	erkend	jeugdverblijfcentrum	krijgt	
hiervan	nog	bericht.

“Ik laat maandelijks de boilers 
leeglopen, stuur vers water door de 
leidingen en vul de boilers opnieuw.”

Door	de	jaren	heen	is	De	Banier	een	speciaalzaak	geworden	voor	creatieve	knutse-
laars.	Handig	als	je	verder	wil	gaan	dan	de	klassieke	knutselmaterialen.	
Als	erkend	jeugdverblijfcentrum	kan	je	een	Banierpas	aanvragen.	Met	deze	korting-
pas	krijg	je	een	directe	korting	van	10	%	op	de	aankoop	van	alle	knutselmaterialen.	
De	basisproducten	zijn	ondergebracht	in	het	Creamix-assortiment,	op	die	producten	
krijg	je	een	korting	van	15	%.

De	 Banier	 vind	 je	 in	 Aalst,	 Antwerpen,	 Brugge,	 Brussel,	 Gent,	 Hasselt,	 Mechelen,	
Leuven,	Roeselare,	Turnhout	en	Sint-Niklaas.

Info over adressen en openingsuren vind je op www.debanier.be.

Jeugdverblijven	 kunnen	 bij	 Hopper	 terecht	 voor	 groot	
kook-	 en	 kampmateriaal,	 zoals	 klaptafels	 en	 -banken,	
grote	 kookpotten,	 braadsleeën,	 zagen,	 bijlen,	 tenten,	
shelters,	 touw,	 spelmateriaal	 enz.	 Op www.hopper.be 
vind je het ganse aanbod! 

Met	 de	 Hopper	 groepskortingskaart	 krijg	 je	 10	 %	 di-
recte	 korting	 op	 je	 aankopen	 uit	 ons	 assortiment	
groepsmateriaal.	

Hopper	Winkel	wordt	gerund	met	duidelijke	principes!	Zo	
gaat	service	bij	ons	voor	op	het	commerciële	zakendoen	
en	 puur	 winstbejag.	 Veiligheid	 en	 milieuvriendelijkheid	
zijn	 bij	 ons	 bijzondere	 aandachtspunten.	 Het	materiaal	
dat	wij	aanbieden,	wordt	prijs-	en	kwaliteitsbewust	uitge-
zocht	voor	het	spel	van	de	jeugdbeweging.	We	vinden	het	
eveneens	belangrijk	om	geen	handel	te	voeren	met	lan-
den	waar	kinderarbeid	bestaat	en	kopen	onze	producten	
elders,	ook	al	is	het	dan	soms	duurder.
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In	de	schaduw	van	de	kerncentrale	van	Doel	ligt	
Prosperpolder.	Een	‘nieuw’	stuk	land	op	Belgisch	
en	Nederlands	 grondgebied	met	 gelijknamig	 ge-
hucht	 én	 jeugdverblijfcentrum.	 Het	 voortbestaan	
van	 jeugdverblijfcentrum	 Prosperpolder	 is	 echter	
hoogst	onzeker	…

“Het	voormalige	klooster	en	schoolgebouw	waarin	het	
jeugdverblijfcentrum	 is	 ondergebracht,	 zijn	 eigendom	
van	de	NV	Waterwegen	en	Zeekanaal”,	legt	verantwoorde-
lijke	Jeroen	Kersschot	uit.	“De	gemeente	Beveren	huurt	het	
gebouw	al	sinds	1983	tegen	een	symbolische	prijs,	maar	
zoals	het	er	nu	naar	uitziet,	eindigt	onze	samenwerking	aan	
het	eind	van	dit	jaar.	Daardoor	werden	we	gedwongen	om	
voor	 2011	 geen	 reservaties	meer	 aan	 te	 nemen.	Gelukkig	
hadden	we	nog	maar	een	tweetal	“vaste”	klanten	op	de	ka-
lender	staan.	We	moeten	dus	niet	op	zoek	naar	een	oplossing	
voor	groepen	die	reeds	geboekt	zouden	hebben.”

WERK AAN DE WINKEL

Oorzaak	van	de	stopzetting	zijn	een	hele	hoop	absoluut	nood-
zakelijke	renovatiewerken.	“Met	uitzondering	van	twee	nieuwe	
keukens	 en	 een	 beperkte	 renovatie	 van	 twee	 dagzalen	wer-
den	er	sinds	de	start	van	het	centrum	eigenlijk	geen	renova-
tiewerken	 uitgevoerd.	 Onze	 twee	 klusjesmannen	 Freddy	 en	
Fons	 voerden	 wel	 vele	 onderhoudswerken	 en	 herstellingen	
uit,	maar	je	kan	de	dingen	niet	blijven	oplappen.	Het	dak,	de	
ramen	en	de	elektriciteit	zijn	allemaal	dringend	aan	vernieu-
wing	toe	en	dat	kost	nu	eenmaal	geld.”

Een	eerste	studie	raamt	de	‘beperkte’	saneringswerken	aan	
het	 jeugdcentrum	 op	 zo’n	 200	 000	 euro.	 De	 gemeente	
Beveren	wil	 die	 kosten	wel	 dragen,	maar	 dringt	 dan	wel	
aan	op	de	verkoop	van	het	gebouw	of	het	sluiten	van	een	
erfpachtovereenkomst.	En	net	daar	knelt	het	schoentje.

“De	eigenaars	staan	de	renovatie	niet	in	de	weg,	maar	
zijn	 niet	 geïnteresseerd	 in	 een	 verkoop	 of	 erfpacht.	
De	 NV	 Waterwegen	 en	 Zeekanaal	 wil	 de	 gebouwen	
wel	 verder	 blijven	 verhuren,	 maar	 dan	 tegen	 een	
veel	hogere	prijs.	Dat	is	voor	het	gemeentebestuur	
dan	 weer	 onaanvaardbaar.	 We	 blijven	 nog	 ho-

pen	op	een	oplossing,	maar	zoals	het	er	nu	naar	uitziet,	sluit	
Jeugdcentrum	Prosperpolder	binnenkort	de	deuren.”

OOK VOOR DE EIGEN JEUGD

Dat	betekent	echter	niet	dat	Beveren-Waas	het	in	de	toekomst	
zonder	jeugdverblijfcentrum	moet	stellen.	Het	aanbieden	van	
overnachtingsmogelijkheid	voor	jeugdgroepen	is	iets	waar	de	
gemeente	helemaal	blijft	achter	staan.

“Een	 recente	bevraging	 leerde	ons	dat	 de	 jeugd	uit	 Beveren	
nood	 heeft	 aan	 zo’n	 locatie.	 Prosperpolder	 kon	 de	 voorbije	
jaren	dan	ook	altijd	 rekenen	op	de	aanwezigheid	van	meer-
dere	jeugdgroeperingen	uit	de	eigen	gemeente.	Voor	hen	was	
Prosperpolder	de	ideale	vergaderplaats.	Niet	alleen	omdat	ze	
het	centrum	tegen	een	voordeeltarief	konden	huren,	het	gaf	
hen	ook	de	kans	om	eens	weg	van	hun	vaste	 locatie	 te	ver-
gaderen	 of	 op	 kamp	 te	 gaan	 zonder	 de	 kost	 van	 een	 verre	
verplaatsing	te	moeten	dragen.”

IDEALE LOCATIE

“Toch	 willen	 we	 Jeugdcentrum	 Prosperpolder	 vandaag	 nog	
niet	opgeven.	Er	wordt	nog	steeds	geprobeerd	om	een	nieuwe	
overeenkomst	af	te	sluiten.	Om	die	reden	zijn	we	ook	nog	niet	
met	een	zoektocht	naar	een	nieuwe	locatie	gestart.	Een	goed	
alternatief	 vinden	zal	 trouwens	niet	makkelijk	 zijn,	want	dit	
gebouw	is	eigenlijk	perfect.”

“Enkel	wat	bereikbaarheid	betreft,	was	deze	locatie	misschien	
niet	 ideaal,	maar	 de	 rustige	 ligging	 in	 de	 uithoek	 van	 onze	
gemeente	had	ook	zijn	voordelen.	Zo	konden	aanwezige	groe-
pen	maar	weinig	mensen	storen.	De	afgesloten	speelterreinen	
waren	bovendien	uitermate	 geschikt	 voor	 groepen	met	 heel	
jonge	deelnemers.	En	wie	graag	met	de	fiets	of	te	voet	de	pol-
ders,	het	Verdronken	land	van	Saeftinghe	of	een	stukje	haven	
bezocht,	was	hier	aan	het	juiste	adres.”

Ook	 de	 gebouwen	 leenden	 zich	 perfect	 voor	 jeugdkampen.	
Vier	klasjes	werden	destijds	omgebouwd	tot	 twee	nagenoeg	
identieke	blokken	met	slaapzaal,	sanitair	en	keuken.	Al	was	de	
ene	keuken	net	iets	groter	dan	de	andere.	Beide	delen	konden	

Prosperpolder vecht  
voor zijn overleven

HUIS 
 IN DE KIJKER

perfect	samen	of	apart	verhuurd	worden.	Wie	met	deze	48	slaap-
plaatsen	niet	genoeg	had,	kon	in	de	zomer	nog	wat	extra	tenten	
bijplaatsen.	Naast	deze	twee	blokken	beschikte	Prosperpolder	
ook	nog	over	een	grote	polyvalente	zaal.	Handig	bij	slecht	weer	
of	als	eetplaats	voor	grote	groepen.	

TOEKOMSTDROMEN

Ondanks	 de	 donkere	 wolken	 boven	 het	 centrum,	 werd	 toch	
al	 een	 verlanglijstje	 opgesteld	 voor	 mocht	 er	 toch	 nog	 ver-
bouwd	 kunnen	 worden.	 “Naast	 de	 polyvalente	 ruimte	 be-
schikt	 Prosperpolder	 nog	 over	 een	 kleinere	 dagzaal.	 De	 vzw	
Gemeentelijke	Jeugdcentra	Beveren,	die	sinds	2007	verantwoor-
delijk	 is	voor	de	uitbating	van	het	centrum,	wil	die	graag	met	
een	overdekte	verbinding	aan	de	andere	gebouwen	koppelen.	
Verder	hadden	we	ook	graag	de	twee	slaapzalen	opgedeeld	in	
kleinere	kamers.	We	dachten	daarbij	aan	een	mix	van	kamers	
met	 een	 capaciteit	 van	 2	 tot	 8	 personen.	 Die	 willen	 we	 ook	
uitrusten	 met	 wastafels	 en	 extra	 bergruimte.	 Daarnaast	 lijkt	
de	 splitsing	 van	 de	 sanitaire	 blokken	 ons	 een	 goede	 vooruit-
gang.	Op	die	manier	vormen	douches	en	 toiletten	niet	 langer	
één	ruimte.	Bij	al	deze	werken	zou	natuurlijk	aandacht	worden	
besteed	aan	duurzaamheid	en	toegankelijkheid.	Twee	heel	be-
langrijke	aspecten	die	van	Prosperpolder	een	nog	beter	centrum	
kunnen	maken.	Hopelijk	krijgen	we	daar	ook	de	kans	toe”,	be-
sluit	Jeroen.

JEUGDCENTRUM PROSPERPOLDER PRAKTISCH
 
Adres: Sint-Engelbertusstraat 5, 9130 Kieldrecht 
           (Beveren-Waas) 
Erkenning: type C
Totale oppervlakte: 14 000 m²  
Capaciteit: 48 (+ 12 tentengrond)
Aantal overnachtingen 2009: 4105
Formule: zelfkook
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VRAAG HET AAN … 
Elk kwartaal krijgen we tientallen 

vragen van uitbaters over uiteenlo-
pende thema’s. In HuisWerk telkens 

een beknopte bloemlezing van vragen 
en antwoorden die ook voor andere uit-

baters interessant kunnen zijn.

Ons jeugdverblijf wordt volledig opnieuw ge-
bouwd. Aan de aannemer betalen we 21 % btw. 

Kunnen we voor de schilderwerken toch genieten 
van een verlaagd btw-tarief?
Jeugdverblijfcentra	 genieten	 onder	 bepaalde	 voor-
waarden	van	een	verlaagd	btw-tarief	bij	verbouwingen.	
Voorwaarde	is	o.m.	dat	er	geen	diensten	worden	aan-
geboden,	 zoals	maaltijden,	 verplichte	 schoonmaak	 of	
verhuur	van	huishoudlinnen.	
Een	andere	voorwaarde	is	dat	de	werken	plaatsvinden	in	
een	gebouw	dat	minstens	5	jaar	geleden	voor	het	eerst	in	
gebruik	werd	genomen.	In	een	nieuw	gebouw	kan	dit	per	
definitie	het	geval	niet	zijn.	Schilderwerken	die	gebeuren	
voor	het	gebouw	5	jaar	in	gebruik	is,	worden	dus	steeds	
gefactureerd	aan	21	%	btw.

Mijn waterzuiveringsinstallatie heeft heel wat geld ge-
kost. Kan ik dit doorrekenen in het waterverbruik van de 
verblijvende groepen?
Water	(en	ook	energie)	kan	enkel	doorverkocht	en	gefactu-
reerd	worden	als	er	geen	winst	wordt	op	gemaakt.	Daarom	
moet	elke	uitbater	op	zoek	gaan	naar	de	 reële	prijs	 van	
een	 liter	 leidingwater	 en	 dit	 doorrekenen,	 in	 het	 slecht-
ste	geval	met	 een	kleine	 foutenmarge.	Variabele	 kosten	
rechtstreeks	 gelinkt	 aan	 het	 waterverbruik	 (bijv.	 water-
zuiveringstaks)	kunnen	op	die	manier	wel	doorgerekend	
worden.
De	afschrijving	van	een	waterzuiveringsinstallatie	is	ech-
ter	een	heel	ander	verhaal.	Dit	is	een	investering	zoals	
andere	investeringen	in	bijv.	sanitair,	een	daglokaal	of	
het	dak.	Voor	een	waterzuiveringsinstallatie	kan	je	dus	
geen	bijkomende	kosten	toevoegen	bij	het	waterver-
bruik.	Wel	kan	je	de	eventuele	meerkost	verrekenen	
in	het	bepalen	van	de	basisprijs	die	je	aanrekent	aan	
groepen,	zoals	dit	ook	geldt	voor	andere	investerin-
gen	of	onderhoudskosten.

Moeten mijn keukenkasten vervaardigd zijn uit inox?
Wie	 maaltijden	 aanbiedt,	 moet	 voldoen	 aan	 een	 aantal	
normen	 inzake	 voedselveiligheid.	 Ook	 de	 materialen	 ge-
bruikt	 in	de	 keuken	 vallen	dan	onder	de	 reglementering.	
Voor	keukens	waar	de	jeugdgroepen	zelf	koken,	gelden	op	
het	vlak	van	voedselveiligheid	geen	wettelijke	normen.	De	
jeugdgroep	draagt	dan	zelf	de	verantwoordelijkheid	om	in	
veilige	omstandigheden	voedsel	te	bereiden,	maar	het	kan	
uiteraard	geen	kwaad	om	de	groep	hierbij	te	helpen	door	
onderstaande	bepalingen	ter	harte	te	nemen.	Op	die	manier	
verhoog	 je	 ook	 de	 aantrekkelijkheid	 van	 je	 gebouw	 voor	
geïnteresseerde	groepen.
Vuistregel	is	dat	de	(volpension)keuken	goed	moet	kunnen	
onderhouden	worden.	Daarom	is	het	essentieel	dat	materi-
alen	die	in	aanraking	komen	met	voedsel,	uiteraard	niet	gif-
tig	zijn	en	ook	hard,	ondoordringbaar	en	niet-absorberend	
zijn.	Inox	beantwoordt	perfect	aan	deze	criteria,	maar	ook	
andere	materialen	zoals	tegels	of	behandeld	hout	zijn	per-
fect	geschikt	en	toegelaten.

Welke afmetingen moet een toilet hebben dat toeganke-
lijk is voor rolstoelgebruikers?
Voor	een	toilet	gelden	heel	wat	afmetingen.	Zo	moet	een	
draaicirkel	kunnen	gemaakt	worden	van	150	cm	(rekening	
houdende	met	 toestellen	en	meubels	die	de	cirkel	moge-
lijks	belemmeren).	Voor	de	toiletpot	is	een	vrije	ruimte	van	
minstens	120	 cm	 ten	opzichte	 van	de	 tegenoverliggende	
muur.	 Voor	 de	 zijdelingse	 opstelruimte	 is	 aan	 minimum	
één	zijde	van	het	toilet	een	vrije	ruimte	van	90	cm	voorzien.	
Wat	het	toilet	zelf	betreft,	moet	er	minstens	70	cm	zijn	tus-
sen	de	voorste	rand	van	het	toilet	en	de	achterwand.	En	zo	
kunnen	we	nog	een	tijdje	doorgaan	met	afmetingen	geven.
Daarom	is	het	beter	om	je	meteen	goed	te	informeren	en	
te	laten	begeleiden.	Alle	normen	en	afmetingen	kan	je	te-
rugvinden	op	een	link	via	onze	website	www.cjt.be/onder-
steuning/toegankelijkheid.	Wie	door	Toerisme	Vlaanderen	
gesubsidieerd	wordt	voor	infrastructuurwerken,	is	meestal	
verplicht	om	zich	te	laten	begeleiden	door	een	erkend	toe-
gankelijkheidsbureau.	Hun	 taak	 is	 om	mee	 na	 te	 denken	
over	oplossingen,	 zeker	 in	bestaande	gebouwen	 (zie	ook	
editoriaal	op	pagina	2).

ONDERSTEUNING
GROENE JEUGDVERBLIJVEN

De	 Vlaamse	 jeugdverblijfcentra	 blijven	 goed	 scoren	 op	 vlak	
van	ecologie.	Op	29	april	 reikte	Vlaams	minister	 van	 toerisme	
Geert	Bourgeois	in	jeugdverblijf	’t	Kraaienest	in	totaal	65	Groene	
Sleutels	uit	voor	de	toeristische	sector.	Maar	liefst	25	van	deze	
ecolabels	 gingen	 naar	 jeugdverblijven.	 Daarmee	 blijven	 we	 de	
best	scorende	sector	en	lieten	we	opnieuw	vooruitgang	noteren.	
In	drie	jaar	tijd	steeg	het	aantal	jeugdverblijven	met	een	Groene	
Sleutel	van	11	naar	25.	

Meer info over de Groene Sleutel, de laureaten en hoe je zelf in 
aanmerking kan komen, kan je vinden op www.groenesleutel.be

VERLOREN BOS IN HET NIEUW

Op	zaterdag	12	juni	heropende	Verloren	Bos	in	Lokeren	officieel	
de	deuren	na	uitgebreide	renovatiewerken.	De	bouwwerken,	die	
sinds	een	paar	weken	achter	de	 rug	zijn,	waren	nodig	om	het	
Kasteel	op	te	frissen	en	het	complex	Verloren	Bos	toegankelijk	te	
maken	voor	personen	met	een	handicap.

“Door	 de	 aard	 van	 het	 gebouw	was	 het	 niet	mogelijk	 om	 het	
Kasteel	 toegankelijk	 te	maken.	Daarom	hebben	we	 beslist	 om	
het	Koetshuis	helemaal	aan	te	passen”,	aldus	verantwoordelijke	
Frans	Helsen.	“De	grote	slaapkamers	met	stapelbedden	van	drie	
hoog	werden	ontdubbeld.	Om	de	capaciteit	te	kunnen	behouden,	
werd	een	bijkomende	verdieping	voorzien.	Het	sanitair	werd	vol-
ledig	vernieuwd	en	de	benedenverdieping	werd	helemaal	toegan-
kelijk	gemaakt.	Het	concept	werd	dusdanig	uitgewerkt	dat	het	
gebouw	kan	opgesplitst	worden	en	dat	er	twee	groepen	los	van	
elkaar	kunnen	verblijven."

De	verbouwingen	werden	mogelijk	gemaakt	door	de	 financiële	
steun	van	Toerisme	Vlaanderen	en	de	provincie	Oost-Vlaanderen.

www.verlorenbos.be

LAATSTE HORDE 

Lachende	gezichten	bij	de	Chiro	van	Wespelaar,	want	de	laatste	
horde	op	weg	naar	een	erkenning	door	Toerisme	Vlaanderen	kan	
eindelijk	genomen	worden.	Dankzij	een	Europese	subsidie	van	
23	700	euro	kunnen	ze	hun	nieuwe	 lokalen	 in	gebruik	nemen	
en	afwerken	volgens	de	normen	voor	erkende	kampplaatsen.	Zo	
kunnen	niet	alleen	leden	van	de	Chiro,	maar	ook	kansarmen	en	
personen	met	 een	 handicap	 er	 binnenkort	 terecht.	 Tijdens	 de	
laatste	week	van	de	zomervakantie	organiseren	ze	alvast	voor	de	
derde	maal	een	gratis	kamp	voor	een	vijftigtal	kansarme	kinde-
ren	uit	Brussel.
Het	nieuwe	complex	van	Chiro	Wespelaar	bestaat	uit	zes	 loka-
len	(eentje	voor	elke	afdeling)	en	een	gloednieuw	kamphuis	met	

slaapgelegenheid	voor	grote	groepen,	voldoende	sanitair	en	mo-
derne	keuken.	Het	harde	werk	van	de	voorbije	drie	jaar	lijkt	alvast	
voor	een	rooskleurige	toekomst	te	zorgen,	want	tot	na	de	zomer	
van	2012	is	alles	reeds	volgeboekt.

www.chiro-wespelaar.be

CHIKABO AAN DE SLAG

Niet	alleen	in	Wespelaar	kreeg	de	Chiro	goed	nieuws	te	horen.	
Ook	hun	collega’s	van	Chikabo	in	Lommel	kunnen	hun	lokalen	
die	 ook	 dienen	 als	 jeugdverblijf,	 eens	 goed	 onder	 handen	 ne-
men.	Het	stadsbestuur	van	Lommel	besliste	om	de	verbouwing	
van	hun	lokalen	voor	60	procent	te	subsidiëren.	
Zeker	 te	 vernieuwen	 zijn	 de	 sanitaire	 voorzieningen.	 Hiervoor	
kan	Chikabo	ook	op	de	hulp	rekenen	van	de	leerlingen	van	de	
studierichting	Bouw	van	het	Provinciaal	Instituut	Lommel.

http://users.telenet.be/jeugdhuischikabo/

NIEUWE JEUGDVERBLIJVEN IN DE WESTHOEK

Er	is	niet	alleen	nieuws	over	re-
novaties.	Zelfs	in	tijden	van	cri-
sis	starten	er	nog	nieuwe	jeugd-
verblijven	op.	Eentje	daarvan	is	
‘t	Ravenhof	in	Vlamertinge.	Dit	
gloednieuwe	bivakhuis	 ligt	 op	
een	 heuse	 hopboerderij.	 De	
oude	 hoppeast	 van	 de	 hoeve,	
die	 in	 dienst	 was	 tot	 eind	 ja-
ren	 zestig,	 werd	 omgebouwd	
tot	een	bivakhuis	met	een	capaciteit	van	62	bedden.	Tijdens	de	
zomermaanden	 kunnen	 er	 ook	 tenten	worden	 bijgeplaatst,	 zo	
verdubbelt	de	totale	capaciteit	tot	120	slaapplaatsen.	Bovendien	
is	het	gelijkvloers	toegankelijk	voor	personen	met	een	handicap.
Op	 25	 juni	 werd	 het	 nieuwe	 Ravenhof	 plechtig	 geopend	 door	
Vlaams	minister	van	toerisme	Geert	Bourgeois.

Vanaf	1	juli	kunnen	groepen	ook	terecht	in	De	Pannenhoeve	in	
het	naburige	Leisele.	Deze	nieuwe,	goed	uitgeruste	kampplaats	
biedt	plaats	aan	43	personen	en	ligt	slechts	3	km	verwijderd	van	
de	 Franse	 grens.	 Tijdens	 de	 zomermaanden	 kunnen	nog	 eens	
32	personen	extra	hun	tenten	opslaan	op	het	grasveld	naast	het	
gebouw.

Haalt jouw jeugdverblijf ook het nieuws, laat het ons dan ze-
ker weten. Je kan mailen naar huiswerk@cjt.be of bellen naar 
09/210.57.75.

Jeugdtoerisme in de media
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Met de regelmaat van de klok vinden we jeugdverblijven te-
rug in de vaderlandse pers. In HuisWerk maken we telkens 
een selectie uit de leukste berichten. 
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NIEUWSFLASH HUIS
WERK

20
In oktober verschijnt HuisWerk 20. In ons dossier gaan we dan in 
op GELUIDSOVERLAST.

“We gaan op kamp en nemen mee een geluidsinstallatie”, want 
muziek mag niet ontbreken, natuurlijk niet! Overlast? Komaan, 
voor die tien dagen dat we hier verblijven! Dat moet toch kunnen?
Een gekende discussie. De uitbater die het verbiedt, verpest het 
verblijf. Wie het toelaat, krijgt problemen met de buren of de poli-
tie. Maar kan je eigenlijk ook te veel lawaai maken door te spelen 
of te zingen? Moet een verbod op vuvuzela’s worden ingesteld?
En dan komen de vragen: wat mag wettelijk wel en wat niet? Vanaf 
welk uur spreken we over nachtlawaai? Wat zijn decibels, hoe 
kan je die meten en hoe kan preventief gehandeld worden? In 
HuisWerk 20 zorgen we voor duidelijke antwoorden 

Wil je vooraf reageren, dan kan dit via het forum van www.cjt.be/
ondersteuning of door te mailen naar ondersteuning@cjt.be. Zo 
wordt HuisWerk niet alleen een magazine voor uitbaters, maar 
ook door uitbaters.

Wie trouwens iets extra wil doen, is steeds welkom op de redactie-
vergadering van HuisWerk. We komen ongeveer tweemaandelijks 
samen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via ondersteu-
ning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.

Adreswijziging 
HuisWerk is een gratis magazine en dat willen we graag zo houden.  
Je kan daar bij helpen door ons adressenbestand up-to-date te houden.  
Zo zijn wij er zeker van dat ons nummer bij de juiste persoon terechtkomt. 
Ons adressenbestand is rechtstreeks gelinkt aan de databank van 
jeugdverblijven.be. HuisWerk wordt opgestuurd naar de verantwoorde-
lijke algemene communicatie. Via je persoonlijke login en wachtwoord 
kan je de contactgegevens van je jeugdverblijf rechtstreeks aanpassen.  
Als dit niet lukt, kan je ons ook bereiken via huiswerk@cjt.be of 
09/210.57.98.

TOERISME VLAANDEREN SCHORST ERKENNINGEN

TOELATING VOOR KAMPVUREN TREFDAGEN “BRANDVEILIGHEID”

GEEN K.I.-VERHOGING 
BIJ ENERGIEBESPARENDE 
INVESTERINGEN

Meer	dan	400	jeugdverblijfcentra	zijn	vandaag	erkend	door	
Toerisme	Vlaanderen.	Zij	voldoen	aan	alle	criteria	beschreven	
in	het	decreet	‘toerisme	voor	allen’.	Dat	betekent	ook	dat	er-
kenningen	kunnen	geschorst	of	ingetrokken	worden	als	men	
niet	aan	alle	voorwaarden	voldoet.	In	de	praktijk	zijn	er	twee	
criteria	die	vandaag	hier	en	daar	voor	problemen	zorgen.

Jeugdverblijfcentra	moeten	beschikken	over	een	brandveilig-
heidsattest,	op	basis	van	de	normen	uit	het	decreet.	De	attes-
ten	zijn	vijf	jaar	geldig	en	de	meeste	centra	hebben	hun	at-
test	verkregen	in	2005	of	2006.	We	zitten	dus	nu	volop	in	de	
periode	waarin	alle	attesten	moeten	vernieuwd	worden.	Het	
verkrijgen	van	een	nieuw	attest	is	meer	dan	een	formaliteit,	
dat	bewijst	het	feit	dat	dit	jaar	al	enkele	tientallen	jeugdver-
blijven	 tijdelijk	hun	erkenning	verloren.	Tijdig	de	aanvraag	
richten	bij	de	plaatselijke	brandweer	 is	dus	de	boodschap,	
daarom	ook	dat	Toerisme	Vlaanderen	minstens	zes	maanden	
op	voorhand	de	uitbaters	contacteert	waarvan	het	brandvei-
ligheidsattest	dreigt	te	vervallen.	Hou	er	ook	rekening	mee	
dat	het	doorsturen	van	een	brandveiligheidsverslag	niet	vol-
doende	 is,	Toerisme	Vlaanderen	aanvaardt	enkel	het	attest	
waarin	de	burgemeester	verklaart	dat	voldaan	is	aan	de	nor-
men	uit	het	decreet	‘toerisme	voor	allen’.

Daarnaast	moeten	jeugdverblijfcentra	maandelijks	hun	over-
nachtingscijfers	 doorgeven,	 ook	 aan	 Toerisme	 Vlaanderen.	
De	eenvoudigste	werkwijze	 verloopt	 via	de	 statistiekenmo-
dule	 op	 www.jeugdverblijven.be.	 Rechtstreeks	 doorsturen	
naar	Toerisme	Vlaanderen	is	een	andere	optie.	Wie	dit	niet	
tijdig	doet,	kan	ook	zijn	erkenning	verliezen.	In	juni	kregen	
een	 aantal	 jeugdverblijfcentra	 een	 aanmaning.	 Niet	 in	 alle	
gevallen	terecht,	bleek	helaas	achteraf,	waardoor	er	bij	som-
mige	uitbaters	wat	onnodige	paniek	was.	De	boodschap	is	in	
ieder	geval	duidelijk	voor	de	komende	jaren:	geen	overnach-
tingscijfers	is	geen	erkenning.

Het	 verliezen	 van	 een	 erkenning	 is	 niet	 zonder	 gevolgen,	
zelfs	niet	voor	een	beperkte	periode.	Zo	wordt	het	jeugdver-
blijf	minder	zichtbaar	gepromoot	op	www.jeugdverblijven.be	
en	kunnen	subsidies	van	de	Afdeling	Jeugd	verloren	gaan.

De	 zomer	 is	 volop	 bezig	 als	 dit	 nummer	 verschijnt	 en	
we	 zitten	middenin	 de	 periode	 van	 de	 kampvuren.	Waar	
en	wanneer	kampvuur	mag	worden	gehouden	en	wie	toe-
stemming	moet	geven,	is	niet	overal	duidelijk.	Bovendien	
is	het	verschillend	van	plaats	tot	plaats	en	wordt	er	nage-
dacht	over	aanpassingen	in	sommige	aanvraagprocedures.	
Daarom	legden	wij	ons	oor	nog	eens	te	luister	bij	Katrijn	
Gijsel	van	Steunpunt	Jeugd.

Kampvuur	op	minder	dan	100	m	van	bos	of	andere	natuur-
lijke	vegetatie	 (zoals	heide)	 is	 in	principe	verboden,	door	
een	oude	bepaling	in	het	Veldwetboek.	De	Vlaamse	natuur-
wetgeving	maakt	 echter	 een	 uitzondering.	 Jeugdgroepen	
kunnen	minstens	35	dagen	op	voorhand	een	machtiging	
aanvragen	 bij	 Afdeling	 Natuur	 en	 Bos	 (ANB)	 van	 de	 pro-
vincie	waar	ze	te	gast	zijn.	Kort	voor	het	verblijf	is	er	dan	
nog	contact	met	de	plaatselijke	boswachter.	In	de	praktijk	
maken	heel	wat	groepen	gewoon	afspraken	met	de	uitbater	
van	de	kampplaats.	Daarbij	krijgen	ze	vaak	te	horen	welke	
gemeentelijke	regels	gelden	(bijv.	verplicht	melden	aan	de	
brandweer	of	enkel	vuur	in	vuurkorven	toegelaten).
Deze	 zomer	 worden	 eenvoudigere	 procedures	 uitgetest	
in	een	aantal	pilootgemeenten	 in	Limburg	en	Antwerpen.	
Daarbij	 worden	 vaste	 vuurplekken	 bij	 jeugdverblijfcentra	
gemachtigd	voor	een	langere	periode,	waardoor	elke	jeugd-
groep	 afzonderlijk	 geen	machtiging	hoeft	 aan	 te	 vragen.	
In	het	najaar	wordt	deze	manier	van	werken	geëvalueerd.	
Eventueel	wordt	de	vereenvoudiging	dan	doorgevoerd	voor	
heel	Vlaanderen.	In	het	Vlaams	parlement	beloofde	minis-
ter	voor	natuur	Joke	Schauvliege	trouwens	ook	om	te	bekij-
ken	hoe	één	en	ander	kan	versoepeld	worden.

Niet	 elke	 kampvuurplaats	 ligt	 dicht	 bij	 een	 bos.	 Als	 de	
kampvuurplek	 echter	 dichter	 dan	 100	 m	 bij	 bebouwing	
ligt,	is	ook	dan	het	maken	van	vuur	in	principe	verboden.	
Uitzondering	 wordt	 gemaakt	 voor	 sociaal-culturele	 acti-
viteiten	 zoals	 een	 kampvuur	 door	 jeugdgroepen.	 Op	 dat	
moment	is	de	plaatselijke	brandweer	bevoegd	om	toestem-
ming	te	geven.

Noteer	 ook	 dat	 tijdens	 droogteperiodes	 fase	 rood	 wordt	
afgekondigd	en	dat	kampvuur	tijdelijk	verboden	wordt	om-
wille	van	het	brandgevaar.

Meer info op:  
www.steunpuntjeugd.be/jeugdtoerisme/bos-en-milieu.

Op	12	en	19	juni	vonden	de	jaarlijkse	Trefdagen	
plaats	van	CJT.	77	uitbaters	waren	aanwezig	en	
hoorden	 in	 de	 voormiddag	 een	 boeiende	 uit-
eenzetting	over	brandveiligheid.	Tony	Devolder	
van	 het	 Provinciaal	 Veiligheidsinstituut	
Antwerpen	 deed	 metaal	 branden	 m.b.v.	 een	
batterij	en	veranderde	enkele	kleine	gasbellen	
in	een	steekvlam.	Kwestie	van	de	aanwezigen	
te	demonstreren	hoe	snel	brand	kan	ontstaan.
Uiteraard	werden	ook	een	aantal	tips	gegeven	
hoe	brand	te	voorkomen	en	wat	te	doen	als	het	
toch	brandt.	Ook	de	wetgeving	en	de	verschil-
lende	 pictogrammen	 kwamen	 aan	 bod.	 Wie	
nog	de	 inhoud	van	de	vorming	wil	opvragen,	
kan	dit	doen	via	www.ondersteuning@cjt.be	of	
tel.	09/210.57.70.

Bij	 verbouwingen	 die	 het	 comfort	 ver-
hogen	 of	meer	 ruimte	 creëren,	 kan	 het	
kadastraal	 inkomen	 worden	 aangepast.	
Dat	 geldt	 voor	 alle	 gebouwen,	 dus	 ook	
voor	jeugdverblijfcentra.	Nu	heeft	de	fis-
cus	 beslist	 dat	 het	 kadastraal	 inkomen	
niet	kan	worden	verhoogd,	enkel	en	al-
leen	omdat	er	‘groene’	investeringen	ge-
beuren.	We	hebben	het	dan	bijvoorbeeld	
over	 isoleren,	 aanbrengen	 van	 dubbele	
beglazing,	installatie	van	een	energiezui-
nige	 verwarmingsketel	 of	 plaatsen	 van	
zonnepanelen.	De	 filosofie	hierachter	 is	
duidelijk:	 energiebesparende	 investerin-
gen	 moeten	 aangemoedigd	 worden	 en	
het	kan	niet	de	bedoeling	zijn	dat	men	
achteraf	hierdoor	zwaarder	belast	wordt.
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Indiendatum	voor	kandidaturen	Groene	Sleutel

Tussen	15	 juli	en	15	september	2010	kunnen	 jeugdverblijf-
centra	 zich	 kandidaat	 stellen	 voor	 de	 Groene	 Sleutel	 2011.	
Dit	 kan	 door	 een	mailtje	 te	 sturen	 naar	 groenesleutel@toe-
rismevlaanderen.be.	Voorwaarde	 is	wel	dat	het	 jeugdverblijf	
vandaag	reeds	het	label	bezit	of	het	begeleidingsprogramma	
heeft	doorlopen.
Na	inschrijving	volgt	een	controlebezoek	door	een	medewer-
ker	van	Bond	Beter	Leefmilieu.	Uiteindelijk	wordt	in	het	voor-
jaar	van	2011	door	een	jury	beslist	wie	dan	de	Groene	Sleutel	
ontvangt.
Het	label	Groene	Sleutel	is	helaas	niet	gratis.	Jeugdverblijfcentra	
type	A	betalen	jaarlijks	72,60	euro,	voor	type	B	wordt	145,20	
euro	aangerekend	en	type	C	ten	slotte	ontvangt	elk	jaar	een	
factuur	van	290,40	euro.	Voor	domeinen	met	meerdere	ver-
blijven	gelden	aangepaste	tarieven.

Meer info op www.groenesleutel.be.

15 DECEMBER 2010

Indiendatum	voor	aanvragen	basissubsidie	en	werkingssubsi-
dies	2011	(binnen	het	decreet	‘jeugdverblijfcentra’)

Jeugdverblijfcentra	 met	 minstens	 40	 slaapplaatsen	 ontvan-
gen	in	november	formulieren	van	de	Afdeling	Jeugd.	Hiermee	
kan	 een	 basissubsidie	 en/of	 werkingssubsidie	 worden	 aan-
gevraagd	voor	het	 jaar	2011.	 Je	vindt	de	 formulieren	en	de	
voorwaarden	ook	op	onze	website	www.cjt.be/ondersteuning.	
De	documenten	verschillen	naargelang	het	type	waartoe	het	
centrum	behoort	(type	A	en	B	vragen	een	basissubsidie	aan,	
type	C	komt	ook	in	aanmerking	voor	werkingssubsidies).

Wie	 vandaag	 nog	 geen	 erkenning	 heeft,	maar	 volgend	 jaar	
toch	van	deze	subsidies	wil	genieten,	moet	er	dus	voor	zor-
gen	 dat	 tegen	 15	 december	 de	 erkenning	 door	 Toerisme	
Vlaanderen	rond	is.	Anders	is	het	onmogelijk	om	subsidies	
aan	te	vragen.

Opgelet:	ook	C-huizen	die	op	1	mei	een	personeelssubsidie	
hebben	aangevraagd	voor	2011,	moeten	de	aanvraag	voor	
basissubsidie	en	werkingssubsidie	indienen.	Anders	ver-
valt	ook	de	aanvraag	voor	personeelssubsidie.

AGENDA
In deze agenda willen we alle data van vormingsmomenten, 
ontmoetingen, indiendata voor erkenning en subsidiëring,… 
opnemen die interessant kunnen zijn voor huiseigenaars, 
beheerders, … Ook hiervoor staat onze redactie open voor 
suggesties. Mail die gerust door naar huiswerk@cjt.be!

Heel wat extra gegevens (voor-
waarden, formulieren e.d.) vind je 

terug op onze website www.cjt.be.

Bergstraat	16
9820		Merelbeke

www.cjt.be


