Reglement Buitenspeeldagcheque
Wat?
De Buitenspeeldagcheque is een toelage voor activiteiten met als doel kinderen te stimuleren om buiten te spelen
in hun eigen buurt tijdens de volledige Buitenspeeldag (24 april 2019 van 13uur tot 17uur). Per jaar worden er
maximum 10 cheques van 100 euro verdeeld.
Wie kan een Buitenspeeldagcheque aanvragen?
Elke school, buurt of vereniging kan de aanvraag doen.
- De aanvraag gebeurt door minimum 4 verschillende adrespunten in eenzelfde straat of buurt. Alle
adrespunten zijn in Turnhout gelegen.
- Of de aanvraag gebeurt door de directie van een school gelegen in Turnhout.
- Of de aanvraag gebeurt door de voorzitter, groepsleiding, raad van bestuur,… van de vereniging.
Waarvoor kan je een Buitenspeeldagcheque aanvragen?
Buitenspeeldagcheques kunnen worden aangevraagd voor het organiseren van een sport- of spelactiviteit die
uitnodigend is voor alle kinderen uit de buurt en als doel heeft kinderen te stimuleren om buiten te spelen in hun
eigen buurt. De activiteit vindt buiten plaats op het openbaar domein (dit wil zeggen dat het terrein altijd
beschikbaar is voor kinderen uit de buurt en dat er geen straten of pleinen afgesloten worden voor het verkeer).
De activiteit gaat door op woensdag 24 april 2019 van 13uur tot 17uur en wordt mee opgenomen in de
communicatie van Stad Turnhout. De aanvrager is zelf volledig verantwoordelijk voor de organisatie van de
activiteit.
Waarvoor kan je geen Buitenspeeldagcheque aanvragen?
- Activiteiten met een commerciële, politieke of religieuze insteek. Er wordt niets verkocht.
- Acties voor meer speelkansen in de buurt, die langer duren dan één dag.
Wanneer moet je een Buitenspeeldagcheque aanvragen?
- Buitenspeeldagcheques moeten aangevraagd worden ten laatste op 3 januari 2019.
- De aanvragen worden behandeld voor 11 januari 2019.
Hoe vraag ik een Buitenspeeldagcheque aan?
V.Z.W. Jeugdprogrammatie
t.a.v.Fam van den Bosch
E-mail: Fam.vandenbosch@turnhout.be
Jeugdcentrum Wollewei: 014 42 33 81
Neem contact op met Fam van den Bosch. Zij stuurt je een aanvraagformulier dat ingevuld moet worden.
Voor elke aanvraag wordt bekeken of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Elke aanvrager krijgt een bericht na
ontvangst en de uiteindelijk beslissing ten laatste op 11 januari 2019.
Bewijs en uitbetaling
De uitbetaling gebeurt, na goedkeuring van de betalingsbewijzen, op het rekeningnummer die op het
aanvraagformulier werd ingevuld en dit ten laatste op 3 juni 2019. VZW Jeugdprogrammatie voert de betaling uit.
Ten laatste op 24 mei 2019 zijn de betalingsbewijzen doorgestuurd naar Fam van den Bosch.
Uiterlijk één maand na de activiteit bezorgen de aanvragers minstens drie sfeerfoto's.
De aanvragers vermelden in iedere communicatie met betrekking tot de activiteit dat de activiteit tot
stand werd gebracht met ondersteuning van vzw JeP – stad Turnhout. De jeugddienst voorziet algemene flyers
(digitaal en papier) die op te halen zijn in Jeugdcentrum Wollewei.

De Buitenspeeldagcheques zijn niet cumuleerbaar met andere toelagen die Stad Turnhout voorziet inzake buurten wijkactiviteiten of culturele activiteiten.
Bij misbruik wordt het bedrag van de Buitenspeeldagcheque terug gevorderd en geldt er een uitsluiting van de
betreffende aanvragers. VZW Jeugdprogrammatie en Stad Turnhout kunnen steeds de nodige bewijsstukken van
uitgaven opvragen.
De aanvragers van een Buitenspeeldagcheque houden bij het organiseren van een buurtactiviteit
rekening met het volgende:
De buurtactiviteiten die betoelaagd worden met een Buitenspeeldagcheque, worden beschouwd als door het
college goedgekeurde straatactiviteiten en vallen onder het tarief 2 van het retributiereglement in het
kader van evenementen. Dit houdt onder andere in dat de dossierkost gratis is.
-

Omdat de activiteit op openbaar domein plaatsvindt, wordt er steeds een aanvraag gedaan via het
Evenementenloket door de Stedelijke Jeugddienst.
Wanneer er muziek gespeeld wordt doen de aanvragers het nodige voor SABAM en Billijke Vergoeding.
Wanneer de aanvragers helpers van de activiteit willen verzekeren, kunnen ze hiervoor terecht bij de
gratis vrijwilligersverzekering van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (www.vlaanderenvrijwilligt.be).
VZW Jeugprogrammatie staat niet in voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door
fouten van de leden/vrijwilligers en verzekering lichamelijke ongevallen voor eigen leden/vrijwilligers.

