REGLEMENT
VORMINGSSUBSIDIE
DOEL EN PERIODE
De vormingssubsidie is bedoeld om individuele kinderen en jongeren te stimuleren om vorming met een
pedagogische of methodische waarde te volgen.
Dit reglement geldt voor de periode van het meerjarenplan 2014-2019. De periode waarop de subsidie van
toepassing is, loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het huidige jaar. De
startdatum van de cursus geldt als referentie.
AANVRAAG EN TOEZEGGING
De subsidieaanvraag moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- ingevuld zijn op het daartoe bestemde aanvraagformulier;
- vergezeld zijn van de gevraagde bewijsstukken;
- voor 30 september ingediend zijn bij de jeugddienst.
Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van volgende bewijzen:
- een deelnamebewijs;
- een betalingsbewijs;
- eventuele (voorlopige) attesten.
De cursus moet:
- ingericht worden door de koepelorganisatie, een landelijke of regionale (jeugd)organisatie;
- volledig beëindigd zijn.
UITBETALING
De vormingen die leiden tot een attest (hoofd)animator of (hoofd)instructeur in het jeugdwerk worden
voor 80 % terugbetaald, met een bovengrens van 150 euro en een maximum van 30 euro per dag.
De vormingen die specifiek gericht zijn op maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren worden voor
80 % terugbetaald, met een bovengrens van 150 euro en een maximum van 30 euro per dag.
De vormingen die leiden tot een EHBO-attest worden voor 100 % terugbetaald, met een bovengrens van
150 euro en een maximum van 30 euro per dag.
Andere vormingen die relevant zijn voor het jeugdwerk worden voor 50 % terugbetaald, met een
bovengrens van 75 euro per cursus en een maximum van 15 euro per dag per deelnemer.
De vormingen die ingericht worden door de lokale jeugdwerkinitiatieven voor de eigen leiding of leden
worden voor 50 % terugbetaald, met een bovengrens van 25 euro per deelnemer, en een maximum van
250 euro per cursus.
Voor de opleiding jeugdadviseur van het Herentalse JAC wordt 100 euro per jongere vrijgemaakt. Er
kunnen maximaal 10 jongeren per jaar van deze subsidie gebruik maken.
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OVERSCHOT EN ONRECHTMATIGHEDEN
Het college beslist over het toekennen van de subsidies. Elke aanvraag wordt schriftelijk beantwoord, met
de eventuele vermelding van het subsidiebedrag. De subsidie wordt eind november uitbetaald.
Als het krediet niet volstaat om alle aanvragen te subsidiëren, dan wordt het tekort procentueel verdeeld
over alle aanvragen.
Indien het krediet voor vormingssubsidies niet is opgebruikt, wordt het resterende bedrag overgebracht
naar de werkingssubsidies voor het jeugdwerk van het lopende jaar.
Indien onjuiste gegevens aanleiding hebben gegeven tot het verkrijgen van een subsidie, kan het college
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen.

DEEL 1:

VORMING VOOR INDIVIDUELE JONGEREN

VOOR WIE
Jongeren tussen 14 en 25 jaar die:
• ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Herentals, en/of;
• als jeugdadviseur afgevaardigd zijn door het Herentalse JAC.
WAT
De volgende vormingsinitiatieven worden gesubsidieerd:
• vorming die leidt tot het behalen van een attest (hoofd)animator of (hoofd)instructeur in het
jeugdwerk uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap;
• vorming die leidt tot het behalen van een EHBO-attest;
• de opleiding jeugdadviseur, georganiseerd door het Herentalse JAC.
• vormingen specifiek gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (bv. Vormingen
rond werken met een doelgroep, rond thema’s die verband houden met de doelgroep, rond
inclusie, …).
De volgende vormingsinitiatieven worden niet gesubsidieerd:
• cursussen die aansluiten op of deel uitmaken van een beroepsopleiding;
• stages verbonden aan de opleiding van (hoofd)animatoren of (hoofd)instructeurs;
• cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in sportdisciplines beogen;
• vormingsinitiatieven die minder dan 10,00 euro kosten per deelnemer.

DEEL 2:

VORMING VOOR JEUGDWERKINITIATIEVEN OF VORMING GEORGANISEERD DOOR
JEUGDWERKINITIATIEVEN VOOR EIGEN LEIDING EN/OF LEDEN

VOOR WIE
Erkende lokale jeugdwerkinitiatieven die gezamenlijk een vorming volgen of een vorming organiseren voor
hun leiding en/of leden, kunnen deze subsidie aanvragen.
Deze leiding en leden moeten kinderen en jongeren zijn tussen 6 en 25 jaar. De jeugdraad kan een
uitzondering op deze leeftijdsgrens toestaan, mits de deelnemer ouder dan 25 jaar actief instaat voor de
begeleiding van een groep kinderen of jongeren. De ledenlijst en een lijst van de verantwoordelijken van de
groep waar hij/zij lid van is, moeten worden ingediend ter verantwoording.

2/3

WAT
Verenigingen die zelf vorming organiseren voor de eigen leiding of leden moeten een dossier binnen
brengen dat volgende bewijsstukken bevat:
• Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het vormingsinitiatief;
• Een bewijs van betaling van de lesgever;
• Een deelnemerslijst.
De volgende vormingsinitiatieven die een jeugdwerkinitiatief gezamenlijk volgt, worden gesubsidieerd:
• basiskadervorming die leidt tot het behalen van een attest (hoofd)animator of (hoofd)instructeur in
het jeugdwerk uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap;
• vorming die leidt tot het behalen van een EHBO-attest;
De volgende vormingsinitiatieven worden niet gesubsidieerd:
• cursussen die aansluiten op of deel uitmaken van een beroepsopleiding;
• stages verbonden aan de opleiding van (hoofd)animatoren of (hoofd)instructeurs;
• cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in sportdisciplines beogen;
• vormingsinitiatieven die minder dan 10,00 euro kosten per deelnemer.
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