Kadervorming
Art. 1 - Algemene bepalingen
Het gemeentebestuur wil streven naar kwaliteitsvolle ondersteuning van het jeugdwerk in
Moerbeke. Het voorziet daarom een subsidie voor het volgen van kadervorming in het jeugdwerk.

Art. 2 – Definitie
-

-

Kadervorming: een overkoepelende term voor de vormingstrajecten die jeugdverenigingen (zoals
gedefinieerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid)
aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of
instructeur in het jeugdwerk.
Werkingsjaar: een jaar dat aanvangt op 1 september en dat eindigt op 31 augustus, twaalf
maanden later
Jeugdwerk: ‘De groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten met de jeugd van 3 tot 30 jaar in de
vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door hetzij particuliere verenigingen,
hetzij door lokale openbare besturen. Men moet openstaan voor elkeen die deel kan uitmaken
van de doelgroep, er mag geen discriminatie zijn op basis van ideologische, filosofische,
religieuze of sociale achtergrond. De initiatieven mogen geen sport- of onderwijsactiviteiten tot
doel hebben’

Art. 3 – Voorwaarden
Je kan aanspraak maken op deze subsidie als je voldoet aan volgende voorwaarden;
-

Aanvrager is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Moerbeke
Aanvrager is maximaal 30 jaar binnen het jaar waarin hij/zij de kadervorming volgt
Aanvrager mag voor dezelfde kadervorming geen subsidies ontvangen van een andere
gemeente/stad

Art. 4 – Procedure aanvraag
De aanvraag voor kadervorming subsidie moet uiterlijk binnen het jaar waarin de kadervorming is
gevolgd, schriftelijk en digitaal ingediend worden bij de jeugddienst.
Een aanvraag bestaat uit:
-

attest deelname met de persoonlijke gegevens van de ondergetekende en de kostprijs van de
vorming erop
volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier kadervorming subsidie (zie website)

De jeugddienst beoordeelt de aanvraag zodra deze volledig is en geeft feedback binnen 4 weken na
indienen.
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Art. 5 – Voordeel
Iedere aanvrager heeft recht op een terugbetaling van 75 % van het inschrijvingsgeld met een
maximum van €150. De terugbetaling gebeurt binnen 3 maanden na indienen.

Art. 6 – Controle en sancties
De jeugddienst of het college van burgemeester en schepenen kan steeds controle laten uitvoeren
op de geldigheid van de aanvraag. De subsidies zullen pas uitbetaald worden wanneer de aanvrager
voldoet aan de voorwaarden beschreven in het subsidiereglement.

Art. 7 – Overdracht subsidies
Indien geen aanvragen worden ingediend of het jaarlijks vast te stellen bedrag niet volledig is
aangewend, dan wordt het saldo overgedragen naar de werkingssubsidie.
Dit subsidiereglement treedt in werking met ingang van 1 september 2017.
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