AFDELING 3: SUBSIDIES VOOR KADERVORMING
Artikel 14: Voorwaarden
De kadervorming moet georganiseerd zijn door een door de Vlaamse Gemeenschap erkende organisatie. Onder kadervorming wordt verstaan:
o de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die ermee belast zijn jeugdwerkinitiatieven te animeren en te begeleiden. Dit wil zeggen de cursussen die leiden tot het attest animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk;
o vervolmakingcursussen die verband houden met technieken en tot doel hebben een ruimer
activiteitenaanbod aan kinderen en jongeren te kunnen bieden (bijvoorbeeld kaart en kompas,
knutseltechnieken, lichamelijke expressie, speltechnieken en spelanimatie, groepstechnieken,
wateranimatie, ehbo, …). De relevantie van deze cursussen wordt liefst aangetoond bij de
aanvraag van de subsidie.
Artikel 15: Begunstigden
o Jongeren: Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de jongeren reeds 15 jaar
geworden zijn en de leeftijd van 25 jaar nog niet overschreden hebben en voldoen aan één
van volgende voorwaarden:
o Woonachtig zijn te Zwalm, of
o Actief zijn in een erkend Zwalms jeugdwerkinitiatief, voor zover deze subsidie nog niet
in een andere gemeente werd bekomen.
o

Verenigingen: Elke erkende jeugdverenigingen uit Zwalm die zelf kadervorming organiseert.

Artikel 16: Toelage
o Jongeren: De toelage tot het volgen van cursussen bedraagt 100% van de inschrijvingskosten
met een maximum van 100€ voor een weekendcursus en 150€ voor een drie- of meerdaagse
cursus. Elke aanvrager kan per jaar meerdere aanvragen indienen, de toelage is per aanvrager echter geplaffoneerd op 250€.
o Verenigingen: De toelage voor het zelf organiseren van cursussen bedraagt 100% van de
werkelijke kostprijs, met een maximum van 125 euro per vereniging per jaar.
Indien echter de totaalsom van de aangevraagde toelagen groter is dan het krediet voorzien op de
begroting hiervoor, wordt elke toelage percentueel verminderd.
Artikel 17: Aanvraag
De aanvragen tot het bekomen van een subsidie dienen gedaan te worden voor 1 februari van het
kalenderjaar volgend op het jaar waarin de vorming werd gevolgd, op het door de gemeentelijke
jeugddienst ter beschikking gestelde aanvraagformulier.
Bij de aanvraag dient een kopie van het programma, het deelnamebewijs (met vermelding van het
betaalde bedrag en de organisator) en van het behaalde attest gevoegd te worden. Een kopie van het
programma kan nuttig zijn als de relevantie van de cursus moet aangetoond worden.
Artikel 18: Uitbetaling
Uitbetaling van de subsidies gebeurt jaarlijks ten laatste in de maand april door storting van het volledig toegekend bedrag op rekeningnummer van de betreffende vereniging of jongere.

