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Artikel 1. Algemeen  

1.1. Stad Waregem wil Noord-Zuid initiatieven van de Waregemse bevolking ondersteunen. Binnen de 
begroting van stad wordt jaarlijks een budget voorzien voor betoelaging diverse projecten voor 
educatie/sensibilisatie (educatieve projecten in het Noorden of Noordwerking) en rechtstreekse steun 
aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. 

1.2. Stad Waregem wenst jongeren, die als vrijwilliger of in het kader van hun stage in het Zuiden 
meewerken, te ondersteunen via een toelage voor jongerenprojecten. We hopen dat deze ervaringen 
bijdragen aan een groter draagvlak voor en ruimere bewustwording van ontwikkelingssamenwerking 
en Noord-Zuidproblematiek in Waregem. 

 
1.3. Onder jongerenproject wordt verstaan: een buitenlands verblijf waarbij de jongere zich actief inzet 

in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Het mag in geen geval een puur toeristische reis zijn. 
Zowel stages als vrijwilligerswerk vallen onder deze noemer. Aanvragen voor inleefreizen worden niet 
behandeld.  

 
Artikel 2. Voorwaarden 

2.1. Om voor een toelage in aanmerking te komen, moet het jongerenproject voldoen aan de   
volgende voorwaarden: 
− De jongere is, tijdens het buitenlands verblijf minimum 18 jaar en maximum 26 jaar. De jongere is 

gedomicilieerd in Waregem. 
− De duur van het jongerenproject bedraagt minimum 4 weken en maximaal 12 maanden. 
− Het vrijwilligerswerk/stage wordt verricht binnen een project in het Zuiden, zonder winstoogmerk 

en met sociale doelstellingen.  
− Projecten die door ons gesteund worden, bevinden zich in een land dat zich op de DAC-lijst van de 

OESO bevindt. Ook projecten in andere landen kunnen uitzonderlijk in aanmerking komen, indien 
aangetoond kan worden dat het gaat om steun voor een duidelijk omschreven project ter bestrijding 
van armoede en ongelijkheid, mits het indienen van statuten.  

− Jaarlijks wordt slechts één toelage voor jongerenprojecten per individuele aanvrager voorzien.  
− Bij stages wordt een officieel attest van school gevraagd. Ook bij vrijwilligerswerk wordt een attest 

ingediend van de desbetreffende organisatie. 
− Jongeren die een toelage voor jongerenprojecten aanvragen, kunnen terwijl ze in het Zuiden zijn, 

geen aanspraak maken op een toelage voor projecten in het Zuiden. 

Artikel 3.   Tegenprestaties 

3.1. Om voor een toelage in aanmerking te komen, moet de jongere voldoen aan de volgende 
tegenprestaties: 

− Achteraf wordt er een financiële verantwoording verwacht. 
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− De jongere verbindt zich er toe om tijdens het buitenlands verblijf de dienst Internationale 
Samenwerking regelmatig op de hoogte te houden door middel van verhalen, foto’s, blogberichten,… 
Dit verloopt volgens afspraak met de dienst Internationale Samenwerking. 

− De jongere is vrij om zelf een voorstel te doen m.b.t. een ‘draagvlakverbredende activiteit’ en mag 
hier ten volle de creativiteit laten botvieren. Hoe origineler, hoe beter. Daarnaast kan de jongere 
ook medewerking verlenen aan een activiteit naar breder publiek, georganiseerd door de dienst 
Internationale Samenwerking.  

− Bij communicatie over het vrijwilligerswerk/stage, wordt stad Waregem en de stedelijke adviesraad 
voor ontwikkelingssamenwerking vermeld. 

 
Artikel 4.   Bedrag  
 
4.1. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de duur van het project: 

− Vanaf 4 weken: 250€ 
− Vanaf 8 weken: 375€ 
− Vanaf 3 maanden: 500€ 

 
4.2. Het bedrag moet besteed worden aan het project waarvoor men zich inzet. 
 
Artikel 5.   Procedure  
 
5.1. De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op de dienst Internationale Samenwerking en te downloaden 

via de website van Waregem. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier wordt uiterlijk 
op 15 maart of 15 oktober ingediend op de dienst Internationale Samenwerking.  

 
5.2. De dienst Internationale Samenwerking onderzoekt en beoordeelt de aanvragen. Elke geldige aanvraag 

wordt samen met het advies van de dienst Internationale Samenwerking voorgelegd op de stedelijke 
adviesraad ontwikkelingssamenwerking. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de 
uiteindelijke toekenning van de toelage. 

 
 
 

 


