
Aanvraag werkingstoelage 
 

Stap 1:  surf naar http://www.jeugddienstbrugge.be/jeugdwerk/werkingsmiddelen voor de volledige 

uitleg over de werkingsmiddelen 

 

Stap 2: download de standaardformulieren en vul deze in: 

 

Stap 3: surf naar https://www.brugge.be/aanvraag-werkingssubsidie-jeugdbeweging en vul alle 

gegevens correct in 

 

 

 

http://www.jeugddienstbrugge.be/jeugdwerk/werkingsmiddelen
https://www.brugge.be/aanvraag-werkingssubsidie-jeugdbeweging


Stap 4: Leden correct tellen aan de hand van je ledenlijst: zorg ervoor dat elke categorie correct is 

ingevuld:  

- aantal Brugse deelnemers = alle leden die in Brugge of 1 van de deelgemeenten wonen en 

die niet maatschappelijk kwetsbaar zijn 

- aantal niet-Brugse leden = alle leden die niet in Brugge of 1 van de deelgemeenten wonen 

en die niet maatschappelijk kwetsbaar zijn 

- aantal Brugse maatschappelijk kwetsbaren* = alle leden die in Brugge of 1 van de 

deelgemeenten wonen en die maatschappelijk kwetsbaar zijn 

- aantal niet-Brugse maatschappelijk kwetsbaren*  = alle leden die niet in Brugge of 1 van de 

deelgemeenten wonen en die maatschappelijk kwetsbaar zijn 

 

De som van deze 4 groepen moet gelijk zijn aan je totale aantal  leden. 

* Maatschappelijk kwetsbaar: kinderen en jongeren die behoren tot een etnische minderheid, die in 

armoede leven of een beperking hebben.  

 

Stap 5: Leiding correct invullen: zorg ervoor dat elke categorie correct is ingevuld: 

- aantal hoofdanimatoren: aantal leiding die in bezit is van een hoofdanimator-attest / of die 

minstens 21 jaar zijn en al 2 jaar leiding zijn / of die geslaagd zijn voor het  1e jaar hogere 

studies in een opvoedkundige richting 

- aantal animatoren: aantal leiding die in bezit is van een animatordiploma / of die minstens 

18 jaar is en al 2 jaar leiding geeft / of geslaagd is voor een A2 in een 

opvoedkundige/verzorgende richting 

- aantal stagiairs: al de overige 



 

Stap 6: ingevulde standaardlijsten uploaden en indienen (op volgende klikken) 

 

Stap 7: ingediende gegevens controleren. Indien nodig kun je deze aanpassen door op de knop 

“gegevens wijzigen te klikken”. Als de gegevens correct zijn, druk je op de knop “verzenden”. 

 



 

 

 

 

 



Stap 8: bevestiging. Je krijgt ook nog een mail met al de gegevens.  

 

Stap 9: vergeet geen aanvraag om toelage met twee handtekeningen in te dienen!  


