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7.

Subsidie voor kadervorming

Artikel 26
Het op de gemeentebegroting opgenomen krediet kan aangewend worden voor de subsidiëring van
jeugdverantwoordelijken & onafhankelijke jongeren tot 26 jaar die kadervorminginitiatieven volgen.
Deze initiatieven moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 een minimumduur hebben van 4 uur werkelijke vorming
 een nationaal erkende cursus zijn

Artikel 27
Per jongere wordt 75% van de kosten voor deelname aan een kadervorminginitiatief terugbetaald, indien
voldaan is aan de voorwaarden die opgesomd zijn in artikel 25, maar met een plafond van 12,50 euro per
etmaal en 10 euro per aparte dag kadervorming.
De aanvragen tot subsidiëring moeten gebeuren op de daartoe bestemde formulieren binnen het jaar na
het einde van de cursus en volgende gegevens bevatten:
 naam en adres van de cursist
 naam van het jeugdwerkinitiatief waarvan de cursist lid is
 plaats, datum en aard van de gevolgde cursus
 naam van organiserende instantie
 bedrag van de betaalde deelnameprijs
 post- of bankrekeningnummer van het jeugdwerkinitiatief
Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers deze terugbetaling te doen, dan wordt het aan alle
aanvragers verschuldigde bedrag procentueel en evenredig verminderd.

Artikel 28
Het op de gemeentebegroting opgenomen krediet kan aangewend worden voor de subsidiëring van
jeugdverantwoordelijken die een basisattest van jeugdverantwoordelijke behalen.
De jeugdverantwoordelijke moet minimum 16 jaar zijn en lid zijn van een jeugdwerkinitiatief in de gemeente.

Artikel 29
Op vertoon van een kopie van het basisattest wordt een eenmalige subsidie van 25 euro per
jeugdverantwoordelijke gegeven, indien voldaan is aan de voorwaarden die opgesomd zijn in artikel 25.
Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers deze terugbetaling te doen, dan wordt het aan alle
aanvragers verschuldigde bedrag procentueel en evenredig verminderd.

