Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Kampsubsidie
Ga je met jouw jeugdvereniging op kamp buiten Brugge?
Weet dan dat je via de Stad een subsidie kunt ontvangen.
Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag
Regelgeving

Voorwaarden
Ga met minimum 8 leden (leiding niet meegeteld) voor 4 nachten buiten Brugge op
kamp.

Procedure
Voor je vertrekt
Vraag je kamp aan!
Uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van het kamp.
Voor de zomerkampen uiterlijk tegen 31 mei.
Je aanvraag bestaat uit:
Ingevuld formulier aanvraag kamp
Ingevuld formulier aanvraag om toelage

Tijdens je kamp
Neem ook de volgende documenten mee op kamp:
Een genummerde overzichtslijst van de activiteiten met een korte omschrijving
van wat de activiteit precies is
Een genummerde ledenlijst met adres, geboortedatum en telefoonnummer van
de te bereiken ouders (en een afzonderlijke vermelding van de maatschappelijk
kwetsbare leden)
Een genummerde lijst van de leiding met adres, geboortedatum, telefoonnummer

en functie
Het formulier aanvraag om toelage
Achteraf
Na afloop van het kamp dien je dit formulier in bij de Jeugddienst (opzenden of
afgeven). Tegen het einde van het jaar mag je je subsidie op de rekening van je
vereniging verwachten.

Meebrengen
Bij aanvraag vooraf (30 dagen voor kamp):
Ingevuld formulier aanvraag kamp
Ingevuld formulier aanvraag om toelage
Achteraf (voor 31 september) dien je het formulier kampsubsidie in.

Bedrag
Je kunt een subsidie verwachten gebaseerd op het aantal deelnemers en nachten.
1,5 euro per lid per nacht (5 euro voor een maatschappelijk kwetsbaar lid)
een begeleider zonder attest = 1 euro per overnachting
een begeleider met attest van animator of gelijkgestelde = 3 euro per overnachting
een begeleider met attest van hoofdanimator of gelijkgestelde = 6 euro per
overnachting

Regelgeving
Reglement betreffende de ondersteuning van jeugdvakantiekampen

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren
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