Subsidies kadervorming
Artikel 1
Binnen de perken van het voorziene budget op de begroting kunnen aan alle leden van
een plaatselijk jeugdwerkinitiatief en aan alle jongeren woonachtig te Galmaarden,
toelagen worden verleend voor het volgen van een vormingscursus.
Artikel 2
Onder vormingscursus wordt verstaan: pedagogische, methodische en bestuurlijke
geprogrammeerde vorming voornamelijk ter vervolmaking van kaderleden, (leid(st)ers,
animators, bestuursleden, actieve leden met een verantwoordelijkheid) met het oog op
animatie en begeleiding van kinderen en jongeren en het beheren van een jeugdwerking.
Volgende vormingscursus komen niet in aanmerking:
- cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding
- stages verbonden aan een opleiding
- cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in
sportdisciplines beogen
Artikel 3
De vormingscursussen dienen georganiseerd te worden door een door de afdeling
jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdvereniging, instelling of
vereniging voor sociaal-cultureel vormingswerk of door een overheidsinstelling.
Artikel 4
§ 1 Het toekennen van de toelage is afhankelijk van de volgende voorwaarden:
- cursisten dienen ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
Galmaarden of moeten bewijzen dat zij actief lid zijn van een erkend Galmaards
jeugdwerkinitiatief
- cursisten moeten ten minste 16 jaar zijn
- de aanvraag moet ten laatste 30 dagen na afloop van de cursus ingediend worden
bij het CBS of voor de verenigingen bijgevoegd worden bij het werkingsverslag.
§ 2 Een aanvraag omvat:
- een attest of getuigschrift afgeleverd door de vormingsorganisatie met
bevestiging van de aanwezigheid.
- een kopie van het betalingsbewijs waarop de gevolgde cursus en de naam van de
cursist vermeld wordt.
Aanvullende inlichtingen en bewijsstukken door het CBS gevraagd, moeten op het eerste
verzoek bezorgd worden.
Artikel 5
De vormingscursussen moeten minstens 6 uur omvatten. Het cursusgeld bedraagt
minimum 7,5 euro.
Artikel 6
De toelage voor kadervorming wordt vastgesteld op de kostprijs van de cursus met een
maximum betoelaging van 125 euro per kalenderjaar en cursist voor zover het globale
bedrag het begrotingsbudget niet overschrijdt. Een mogelijke tweede of volgende cursus
van dezelfde aanvrager wordt betoelaagd binnen de perken van het krediet nadat
ingegaan werd op alle eerste aanvragen.
Artikel 7
Indien de aanvragen voor betoelaging van kadervorming het maximum bedrag voorzien
voor kadervorming overschrijdt, ontvangt elke rechthebbende een toelage voor de
gevolgde cursussen die proportioneel onder het aantal aanvragen verdeeld wordt.

Artikel 8
Men kan één kadervormingscursus niet door twee verschillende instanties laten
betoelagen. Bij misbruik wordt de toelage geweigerd of teruggevorderd door de dienst
financiële zaken (ontvanger) van de gemeente Galmaarden.

