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SUBSIDIEREGLEMENT INDIVIDUELE KADERVORMING 
 
 
 
 

 
ARTIKEL 1:  
 
In uitvoering van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 kan het stadsbestuur van Zottegem, volgens dit 
reglement, aan individuele jongeren subsidies toekennen voor het volgen van vorming met een 
pedagogische waarde. 
 
ARTIKEL 2: 
 
Deze vormingscursussen hebben als doel de deelnemer voor te bereiden of te vervolmaken in hun taak 
als jeugdbegeleider. 
 

 
 
 
 

 
ARTIKEL 3: 
 
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de vorming voldoen aan de volgende voorwaarde: 
Ze wordt ingericht door een organisatie, erkend door de afdeling Jeugd  van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
 
ARTIKEL 4: 
 
Aan alle jongeren tussen 15 en 26 jaar inwoner van Zottegem, niet aangesloten bij een Zottegemse 
erkende jeugdbeweging (voor hen is het algemene reglement van toepassing), kan een toelage verleend 
worden, indien zij actief leiding geven binnen Grabbelpas en/of speelpleinwerking. 
 
Dit houdt in dat de aanvrager zich kandidaat stelt om minstens 1 week als monitor te fungeren op de 
stedelijke speelpleinwerking of minsten 5 grabbelpasactiviteiten te begeleiden, of binnen het jeugdhuis 
actief mee te werken (3 shiften en 2 evenementen). 
 
ARTIKEL 5: 
 
De volgende vormingsinitiatieven worden gesubsidieerd: 
 

ñ vorming die leidt tot het behalen ven een attest (hoofd)animator of (hoofd)instructeur in 
het jeugdwerk. 

 
HOOFDSTUK 1/ PRINCIPES 
 

 
HOOFDSTUK 2/ BEPALINGEN 
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ñ vorming die leidt tot het behalen van een EHBO-attest. 
 
Worden niet gesubsidieerd: 
 

ñ stages verbonden aan de opleiding (hoofd)animator of (hoofd)inspecteurs. 
ñ cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in sport beogen. 
ñ vormingsinitiatieven die minder dan 10 euro per deelnemer kosten. 

 
 

 
 
 
 

ARTIKEL 6: 
 
De aanvraag voor subsidie moet ten laatste op 30 september van het lopende werkjaar ingediend 
worden. Dus cursussen tot en met 30 september van dat kalenderjaar wordt terugbetaald.  
 
Aanvragen na 30 september worden in het volgend kalenderjaar uitbetaald. 
 
ARTIKEL 7: 
 
De aanvraag moet door de betrokken persoon schriftelijk ingediend worden bij de jeugddienst, 
vergezeld van volgende bewijsstukken: 
 

ñ aanvraagformulier tot individuele kadervorming subsidie – te verkrijgen op de 
jeugddienst. 

ñ Kopie bewijs van aanwezigheid tijdens de cursus 
ñ kopie factuur met vermelding van het bedrag, locatie van de cursus, de periode en de 

gegevens van de lesgevers. 
 

 
 
 
 

 
ARTIKEL 8: 
  
De uitbetaling gebeurt 1 keer per werkjaar in december van het lopende jaar. 
 
ARTIKEL 9: 
 
De aanvraag wordt nagekeken door de jeugddienst, die de nodige stappen onderneemt om het 
toegekende bedrag te laten storten op de rekening van de cursist, na goedkeuring door het College van 
Burgemeester en schepenen, ten laatste in december van dat werkjaar. 
 
ARTIKEL 10: 
 
De toelage bedraagt 75� van de kostprijs (incl. BTW) van de cursus. Onder kostprijs dient te worden 
verstaan: het bedrag van het cursusgeld vermeld op de factuur (vervoerskosten komen niet in 
aanmerking). Het maximum bedrag bedraagt € 75,00 per cursist/per jaar. 
 

 
HOOFDSTUK 3/ PROCEDURE 
 

 
HOOFDSTUK 4/ UITBETALING 
 



Jeugddienst Zottegem   3 
Subsid iereglement Ind iv idue le kadervorming    

ARTIKEL 11: 
Het krediet van deze toelage valt binnen het begrotingskrediet onder het beleidsitem Jeugd 
075000/artikel 6641210/actieplan 02040001/1. Vormingsinitiatieven subsidiëren van jongeren die 
vorming volgen. 
 
ARTIKEL 12: 
Indien het krediet niet volstaat voor het aantal aanvragen, dan wordt dit procentueel verrekend. 
Bij meerdere aanvragen door dezelfde persoon, kan het bedrag van de tweede aanvraag 
verminderd/geweigerd worden, indien het vooropgestelde begrotingskrediet niet volstaat. 

 
 
 
 
 

ARTIKEL 13: 
Het college van Burgemeester en schepenen is bevoegd om de toelage toe te kennen. 
 
ARTIKEL 14: 
Bij gebruik van deze dienstverlening verklaart de betrokkene de bepalingen van dit reglement te 
aanvaarden en de stipte naleving ervan te waarborgen. 
 
ARTIKEL 15: 
Bij vaststelling van niet-naleving van dit reglement of van misbruik ervan kan het college van 
Burgemeester en schepenen het uitgekeerde  bedrag terugvorderen. Tevens wordt de betrokken 
persoon uitgesloten van deze dienstverlening. 
 
ARTIKEL 16: 
Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden ter advies voorgelegd aan de 
jeugdraad en worden, na dit advies, door het college van Burgemeester en schepenen beslecht. 
 
ARTIKEL 17: 
Dit reglement treedt in werking op 18 september 2012. 
 

  
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 september 2012. 

Goedgekeurd door de jeugdraad op 23 augustus 2012. 
 
 

 
HOOFDSTUK 5/ SLOTBEPALINGEN 
 


