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Jeugd - Reglement actie Krank streaming: Goedkeuring
De raad,
In besloten zitting vergaderd.
Samenvatting
Op 01/08/2020 vindt de aangepaste streaming-editie van Krank 2020 plaats. Om zoveel
mogelijk promotie te kunnen maken voor deze streamingeditie wordt er een beroep gedaan
op de jeugdbewegingen om via hen de doelgroep te bereiken. Als tegemoetkoming kunnen
de jeugdbewegingen op basis van het reglement Krank streaming hiervoor een vergoeding
van € 250 ontvangen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement actie Krank streaming goed te keuren.
Voorgeschiedenis
 04/02/2020: Organisatie tweede editie Krank-Festival: Goedkeuring.
 19/05/2020: Organisatie aangepaste editie van het tweede Krankfestival:
Goedkeuring.
 19/05/2020: Reglement actie Krank streaming: Principieel akkoord.
 09/06/2020: Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van
de gemeenteraad dit punt te agenderen op de zitting van de gemeenteraad van
24/06/2020.
Feiten en context
Jeugdbewegingen hebben veel contact met jongeren en kunnen gemakkelijk de doelgroep
bereiken.
Juridische grond
Het Decreet over het lokaal bestuur.
Argumentatie

Bij de oorspronkelijk voorziene editie kregen de jeugdbewegingen de kans de catering op
zich te nemen en konden ze de opbrengst hiervan houden.
Ook bij deze aangepaste editie worden de jeugdbewegingen ondersteunt en krijgen ze de
kans voor een financiële duw in de rug.
Hiervoor worden ze dit jaar uitgedaagd zoveel mogelijk promotie te maken en jongeren aan
te zetten deze editie van Krank te streamen.
Voor hun inzet krijgen ze een financiële tegemoetkoming.
Financiële gevolgen
Er is binnen de actie Krank hiervoor budget voorzien.
FA 2020/00131 van 15/06/2020: Gunstig
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1 - Keurt het "Reglement actie Krank streaming" goed, als volgt:
Het onderstaand reglement is van toepassing op de actie:
‘Zorg voor zoveel mogelijk streamers van Krank-streaming-2020’.
Artikel 1 - De Organisator
De actie wordt georganiseerd door Jeugddienst Bonheiden, Jacques Morrensplein 10 te
2820 Bonheiden. (hierna te noemen: de organisator).
De organisator van deze actie behoudt zich het recht voor om de actie te wijzigen
wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden.
Artikel 2 - Doel
Het doel van de actie is om de jeugdbewegingen ertoe aan te zetten zoveel mogelijk
promotie te voeren rond deze Krank-streaming-2020 editie.
Artikel 3 - Looptijd van de actie
De actie loopt van 1 juli tot en met 1 augustus 2020.
Artikel 4 - Deelnemers
Alle jeugdbewegingen van de gemeente 2820 Bonheiden kunnen aan de actie
deelnemen. De organisator zal hen hiervan per mail op de hoogte brengen.
De jeugdbewegingen die willen deelnemen aan de actie dienen dit per mail aan de
organisator in kennis te stellen binnen de periode dat de actie loopt.
Artikel 5 - De toelage
De jeugdbewegingen die promotie hebben gevoerd voor de Krank-streaming-2020 editie,
ontvangen hiervoor na afloop van Krank-streaming-2020 editie een toelage van € 250 per
jeugdbeweging.
Deze promotie dient minimum aan volgende opties te voldoen:
 Promotie via de facebook pagina van de jeugdvereniging onder de vorm
van 2 à 3 filmpjes
 Promotie via de facebook pagina van de jeugdvereniging door het delen
van dit facebook evenement
 Promotie via de nieuwsbrief of website van de jeugdvereniging (indien
beschikbaar)

De deelnemende jeugdbeweging dient per mail de jeugddienst op de hoogte te stellen van
welke promoties werden gedaan, alsook het nodige bewijsmateriaal (op papier of digitaal)
hiervan te bezorgen en dit uiterlijk tegen 01/08/2020.
Artikel 6 - Controleorgaan
Het controleorgaan van deze actie bestaat uit de collega’s van de Jeugddienst en de
schepen van jeugd.
Artikel 2 - Maakt dit reglement bekend overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over
het lokaal bestuur en zendt dit besluit voor verder gevolg toe naar de toezichthoudende
overheid.
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