Richtlijnen jeugdwerkfinanciën
Contributie
De penningmeester van het centrale jeugdwerk ontvangt jaarlijks subsidie van de burgerlijke
gemeente Ede. Deze subsidie is gebaseerd op het aantal leden dat deelneemt aan het jeugdwerk
en daarvoor contributie betaalt. Deze subsidie bedraagt ongeveer 10% van de totale inkomsten
van het centrale jeugdwerk. Om aanspraak te kunnen blijven maken op de subsidie, is het
noodzakelijk dat de diverse clubs en jeugdverenigingen daadwerkelijk contributie van de leden
vragen. Voor open jeugdwerk en de zondagse kinderactiviteiten (kindernevendienst, kinderuur,
etc.) hoeft geen contributie te worden gevraagd, aangezien dat het open karakter zou kunnen
aantasten.
Afspraken contributie:
- bij een wekelijkse activiteit € 20 voor het gehele seizoen
- bij een tweewekelijkse activiteit € 10 voor het gehele seizoen
Het is niet de intentie de genoemde contributiebedragen jaarlijks te indexeren. Als na enkele jaren
de subsidieregeling van de burgerlijke gemeente of de financiële situatie binnen het jeugdwerk een
aanpassing noodzakelijk maken, zal een nieuw voorstel worden gedaan.
Jeugdouderlingen/penningmeesters kunnen een beroep doen op de Diaconie wanneer de hierboven
genoemde contributieregeling voor bepaalde gezinnen problemen oplevert.
Kampen
Voor de komende seizoenen wordt de bijdrage vanuit het centrale jeugdwerk vastgesteld op 50%
van de totale kosten van een kamp met een maximum van € 15,00 per deelnemer.
Voor de resterende kosten van kampen, die niet vanuit de genoemde bijdrage kunnen worden
betaald, dient een bijdrage per deelnemer te worden gevraagd of kan de contributie worden
aangewend. Jeugdouderlingen/wijkpenningmeesters kunnen een beroep doen op de Diaconie
wanneer de hierboven genoemde regeling voor bepaalde gezinnen problemen oplevert.
Attentie bij afscheid jeugdleiding
Bij het afscheid van jeugdleiding wordt vaak een kleine attentie gegeven. Om enige mate van
uniformiteit aan te brengen in de bedragen die hieraan worden besteed, zijn de volgende richtlijnen
van toepassing:
- € 5,00 voor een periode van 1 tot 2 seizoenen;
- € 7,50 voor een periode van 3 tot 4 seizoenen;
- € 10,00 voor een periode van 5 seizoenen of meer.
Wat valt onder jeugdwerkfinanciën
Om duidelijkheid te creëren en meer zicht te krijgen op de totale jeugdwerkfinanciën dienen de
volgende posten onder het jeugdwerk te worden begroot:
- Alle activiteiten voor en door kinderclubs, tienerclubs, jeugdverenigingen en open jeugdwerk
- Toerusting van jeugdwerkambtsdragers en jeugdleiding
- Zondagse kinderactiviteiten zoals kindernevendienst, kinderuur, werkbladen tijdens de
kerkdienst. (oppasdienst valt niet onder jeugdwerk!)
Catechisatie en oppasdienst worden in financiële zin niet onder jeugdwerk geschaard, maar moeten
uit de wijkkas worden betaald.
Verdeling van de beschikbare fondsen over de wijkgemeenten
Op basis van de jaarverslagen van het jeugdwerk is in 2010 geconstateerd dat er aanzienlijke
verschillen bestonden tussen de bedragen die de verschillende wijken de afgelopen jaren aan
jeugdwerk hebben besteed. Om hierin meer lijn te brengen, is besloten om het te besteden bedrag
per jaar indicatief te koppelen aan het aantal kinderen en jongeren dat per wijk of cluster van
wijken aan de verschillende jeugdwerkactiviteiten deelneemt. De ledenlijsten die ook nu al moeten
worden bijgehouden, leveren de basisinformatie voor deze indicatieve verdeling van de fondsen.

