REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDCONCERTEN
1. Wat
Binnen de perken van de daartoe ingeschreven kredieten op de begroting legt de vzw Stedelijk
Jeugdwerk Leuven subsidies vast voor de organisatie van jeugdconcerten. Onder jeugdconcert wordt
een performance van één of meerdere muzikanten, inclusief zang, voor een publiek verstaan. DJ’s en
fuiven vallen niet onder dit reglement.
2. Waar
Het concert moet plaatsvinden in Leuven (Heverlee, Kessel-Lo, Leuven Centrum, Wijgmaal, Wilsele).
3. Organisator
De organisator moet ofwel een erkend Leuvens jeugdwerkinitiatief zijn, ofwel een groep van Leuvense
jongeren waarvan minstens 1/2de jonger is dan 30 jaar, ofwel kleinschalige concertorganisaties die
vooral in Leuven werking hebben.
Erkende Leuvense jeugdwerkinitiatieven die in het kader van dit reglement subsidies krijgen, kunnen
het concert niet inbrengen voor subsidiëring volgens het reglement op de erkenning en ondersteuning
van het lokaal jeugdwerk.
Handelsvennootschappen of hun deelorganisaties komen niet in aanmerking voor subsidie.
Handelsvennootschappen met een sociaal oogmerk kunnen wel een gemotiveerde uitzondering
aanvragen bij de raad van beheer van vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven.
4. Winst
De organisator mag winst maken. Deze winst moet ofwel volledig besteed worden aan een goed doel,
ofwel gebruikt worden voor de financiering van een volgend jeugdconcert. Vzw Stedelijk Jeugdwerk
Leuven geeft de voorkeur aan jeugdwerkinitiatieven, maar dit is geen dwingende verplichting. Een
uitzondering op het bovenstaande moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur van vzw
Stedelijk Jeugdwerk Leuven.
De organisator kan zichzelf geen uitkoopsom toekennen.
De ontvangende vereniging dient in het daartoe bestemde vak van het aanvraagformulier te tekenen.
5. Optredende groepen
Minimaal 1/3de, afgerond naar boven, van de optredende groepen moet Leuvens zijn. Om erkend te
worden als Leuvense groep moet minstens 1/3 de van de groepsleden in Leuven gedomicilieerd zijn.
6. Subsidie
Enkel de vaste kosten worden gesubsidieerd. Onder vaste kosten wordt verstaan: uitkoopsom van de
groepen zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement, huur van de locatie en noodzakelijke
infrastructuur (zaal, tenten, hekken, vloerbedekking, tafels, stoelen, podium, tap en koelinstallaties),
huur geluidsversterking, huur lichtinstallatie, huur instrumenten, auteursrechten, billijke vergoeding,
verzekeringen en vergunningen.
Vallen niet onder de vaste kosten: uitkoopsom presentator, promotiemateriaal en representatiekosten.
De subsidie wordt bepaald aan de hand van volgende tabel:
Vaste kosten
125 - 375 EUR
376 – 750 EUR
751 – 1125 EUR
1126 – 1500 EUR
1501 – 1875 EUR
1876 – 2250 EUR
meer dan 2250 EUR

Subsidie
115 EUR
280 EUR
450 EUR
625 EUR
800 EUR
980 EUR
1150 EUR

7. Bijkomende voorwaarden
Elke organisator kan maximum 5 aanvragen per jaar indienen en wordt maximaal voor 2.500 EUR per
jaar gesubsidieerd. Elke Leuvense groep komt voor subsidiëring maximum 5 maal per jaar in
aanmerking. De datum van subsidieaanvraag is bepalend.
De organisator moet bij subsidiëring op al het promotiemateriaal vermelden ‘in samenwerking met
MIJNLEUVEN’. Als de organisator sponsors heeft, moet het logo van MIJNLEUVEN op het
promotiemateriaal minstens even zichtbaar zijn als dit van de hoofdsponsor.
Een exemplaar van het promotiemateriaal (affiche, flyer, brochure, …) en twee vrijkaarten moeten
afgegeven worden bij MIJNLEUVEN (Brusselsestraat 61a).
Er worden in de begroting vaste bedragen voorzien per half jaar. Als het bedrag van een bepaalde
periode op is, wordt er die periode geen subsidie meer uitgekeerd.
8. Procedure
1. Het aanvraagformulier concertsubsidie invullen en bezorgen aan:
MIJNLEUVEN – jeugdconcerten, Brusselsestraat 61a, 3000 Leuven
tel. (016) 27 28 54, e-mail: riena@mijnleuven.be
De aanvraag moet minimum één maand voor het concert gebeuren.
De aanvraag moet zeker volgende gegevens bevatten:
▪ naam en gegevens van de organisatie of organiserende jongeren
▪ naam van het concert
▪ identificatie van de aanvrager
▪ line-up met vermelding van Leuvense groep of niet
▪ rekeningnummer waarop een eventuele subsidie overgeschreven mag worden
▪ begroting van de vaste kosten
▪ bestemming van eventuele winst
2. Binnen de twee weken ontvang je bericht of jouw aanvraag is goedgekeurd.
3. Het concert vindt plaats.
4. Binnen de maand na afloop van het gesubsidieerde concert brengt de organisator een totale
afrekening met volledig financieel verslag van het concert binnen. Als bijlage van het
financieel verslag moeten kopieën van de betaalde facturen of betalingsbewijzen toegevoegd
worden.
9. Terugvordering en opschorten van subsidies
Bij misbruik of niet-naleving van de verschillende bepalingen van dit reglement kan vzw Stedelijk
Jeugdwerk Leuven overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies
en reeds toegekende subsidies opschorten.

Meer info? Riena Exelmans riena@mijnleuven.be 016 27 28 54

