
Webinar 
rapportage 2021
Erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

Erkende verenigingen informatie en participatie

Erkende cultuureducatieve verenigingen



Werkingsverslag 2021

Vooraf: webinar wordt opgenomen en gepubliceerd
Zie ook leidraad op website

Uiterlijk indienen op 31 maart
Via subsidiedossierjeugd@vlaanderen.be
Volledig en tijdig
Houd bewijsstukken 10 jaar bij

mailto:subsidiedossierjeugd@vlaanderen.be


Werkingsverslag 2021

E-mail 25/03/2021
Bepaalde tijdelijke maatregelen door noodsituatie 
ingevolge COVID-19 verlengd
Garantie subsidiebedrag 2021, ook als modules en 
indicatoren SO niet worden gerealiseerd
Geen subsidieovereenkomst:

Overzicht van initiatieven per jaar (2020 en 2021) en per 
type module

Wel subsidieovereenkomst:
Rapportage 2020 en 2021 d.m.v. Excel-sjabloon, m.i.v. 
alternatieve initiatieven
Geen modules



Werkingsverslag 2021

Instructiebrief in januari 2022 ontvangen

Voor alle verenigingen
Identificatieformulier
Financieel verslag 2021

Voor verenigingen met subsidieovereenkomst
Werkingsverslag over realisatie van 
subsidieovereenkomst

Voor verenigingen zonder subsidieovereenkomst
Verslag over realisaties binnen beleid inzake 
grensoverschrijdend gedrag



Identificatieformulier

Word-document downloaden van website
Informatie over vereniging

Contact
Nieuwe bankrekening

Informatie over personeel
Aantal hoofden
Aantal VTE
Statuut: (on)bepaalde duur, DAC, GESCO, SOC MAR

Bijgevoegde bewijsstukken
Datum goedkeuring door AV
Ondertekening door gemachtigde vertegenwoordiger
Informatie over verwerking persoonsgegevens door DCJM



Sjablonen downloaden



Financieel verslag

Excel-sjabloon
Downloaden van website
Nummering en indeling posten ongewijzigd
Datamonitoring: Excel-sjabloon indienen – geen PDF

Verslag van extern accountant of bedrijfsrevisor
Extern: niet betrokken bij werking van vereniging
Verslag van werkzaamheden van accountant of revisor
Verwijzing naar decreet
Verwijzing naar brief van DCJM met subsidiebedrag 2021



Financieel verslag

Subsidiebedrag 2021: zie instructiebrief ontvangen in januari
Wat is al betaald?

Vier voorschotten in eerste kwartaal 2021
Indexering halverwege 2021
Indexering eind 2021

Wat wordt nog betaald?
Saldo, mits verantwoording tijdig wordt ingediend

Volledige bedrag
Boeken op boekjaar 2021
Op 737300 (bedrag subsidieovereenkomst)



Excel-sjabloon

Zes tabbladen
Voorblad

Lees instructies: bij overschrijven van formules, afdrukken
Vermeld datum waarop AV financieel verslag goedkeurde
Laat bestuurder en accountant of revisor ondertekenen

Activa
Passiva
Kosten
Opbrengsten
Reserve

Vul telkens in kolom M bedragen in bij posten die van 
toepassing zijn



Excel-sjabloon
Gecodeerd sjabloon
Maakt automatisch sommen

Meldingen
Controleer: formules – berekeningsopties – automatisch

Meldt fouten en geeft waarschuwingen
Kleurcodes op voorblad





Verantwoording subsidie

Voldoende kosten aantonen om subsidie te verantwoorden
Bericht 22/02/2021

Ongebruikte subsidie 2020 niet teruggevorderd
Kon in 2021 voor werking worden gebruikt
Wordt in 2022 wel gecontroleerd voor resterende deel 
van beleidsperiode 2018-2021, dus jaren 2020 en 2021



Reservevorming
Art. 17, § 4 decreet: reserve met eigen inkomsten en 

subsidies
Reserve = rekening 13 (bestemde fondsen) + rekening 14 

(overgedragen resultaat)
Beperking

Aangroei op 31/12/2021 t.o.v. 31/12/2017 < 20% van 
gemiddelde jaarlijkse kosten in de periode 2018-2021
Teveel wordt ingehouden op saldo
VR kan afwijking toestaan: gemotiveerd bestedingsplan 
indienen bij administratie

Tabblad reserve in Excel-sjabloon
Laten invullen door revisor of accountant
Regelgeving nalezen





Subsidies



Werkingsverslag

Excel-sjabloon ontvangen na ondertekening SO
Zes kolommen

Nummer (SD, OD en indicator)
Beschrijving SD, OD en indicator
Beschrijving eigenlijke resultaat
Jaar (2018, 2019, 2020, 2021 of beleidsperiode)
Status (gerealiseerd, gedeeltelijk of niet gerealiseerd)
Motivatie

Nummer en beschrijving SD, OD en indicator zijn ingevuld



Werkingsverslag

Uitzonderlijk rapportage over 2020 en 2021
Pas Excel-sjabloon aan

Verwijder kolom ‘jaar’
Kopieer en plak kolom ‘beschrijving eigenlijke resultaat’
Voeg de jaartallen ‘2020’ en ‘2021’ toe
Indien aanwezig: kolom ‘opmerkingen/suggesties’ mag je 
laten staan of verwijderen (restant van opmaak SO)

Beschrijf de resultaten 2020 en 2021
Benoem alternatieve initiatieven die je hebt gerealiseerd



Sjabloon 2019



Sjabloon 2020 en 2021



Beleid grensoverschrijdend gedrag

Geen sjabloon
Beschrijf ontwikkelde integriteitsbeleid m.i.v. reactiebeleid
Beschrijf genomen initiatieven preventie, vorming en 

sensibilisering
Vermeld API en gevolgde vorming



Bijkomende steun aan 
jeugdorganisaties?

Doel
In 2021 resultaat boeken dat 0 is
Of nettoverlies kleiner dan begroot
Wat je niet nodig had, wordt teruggevorderd

Financieel verslag:
Subsidiebedrag boeken op 737305 (andere) bij DCJM -
Jeugd



Bijkomende steun aan 
jeugdorganisaties?

Inhoudelijk verslag via KIOSK
Activiteiten vonden plaats volgens maatregelen die 
overheden hebben getroffen
Deelnemers zijn gestimuleerd om geen terugbetaling te 
vragen of om vouchers te aanvaarden
Andere steunmaatregelen die zijn verkregen
Eigen opbrengsten hoger dan begroot, zijn ingezet om 
gevolgen van maatregelen voor activiteiten in te perken
Documenteren met bewijsstukken



Projectsubsidie als erkende 
jeugdvereniging?

Financieel verslag
Zie financieel verslag werkingssubsidies 2021
Projectkosten en -opbrengsten ‘afzonderlijk en 
gedetailleerd’ vermelden
Door revisor of accountant

Werkingsverslag
‘Afzonderlijk hoofdstuk’ in voortgangsrapport 2021
Word-document, PDF
Beschrijving van gerealiseerde initiatieven en behaalde 
resultaten o.b.v. ingediende aanvraagdossier

Project NIET inbrengen voor aantonen van realisatie SO
Zie ook subsidiebrief project, instructiebrief werkingsverslag



Vooruitblik 
voortgangsrapportage 2022

KIOSK
Geen tijdelijke maatregelen

Modules aantonen
Realisatie subsidieovereenkomst aantonen

Modules
Raadpleeg ‘Leidraad modules’

Samenvatting regelgeving
Omschrijving begrippen
Vereiste stukken om modules aan te tonen

Modules vorming voor jeugdwerkers
Webinar zal worden aanvaard



Leidraad modules



Aandachtspunten
Aanwezigheidslijst is geen inschrijvingslijst

Aanwezigheidslijst
Naam van aanwezige deelnemers
Postcode of gemeente van hun domicilie
Hun geboortedatum of leeftijd

Initiatief op vraag van derde
Gedateerde en ondertekende verklaring op eer

Naam en functie van vertegenwoordiger van derde
Naam en datum van initiatief
Aantal deelnemers
Leeftijd
Gemeente van domicilie

Samenwerking tussen erkende verenigingen
DU verdeeld a rato van ingezette begeleiders 


