Vormingssubsidie voor jongeren
Art. 1:
Met ingang van 01.01.2015 en binnen de perken van het budget, wordt door het gemeentebestuur van
Arendonk de mogelijkheid geboden een vormingssubsidie te bekomen aan de in dit reglement
opgenomen voorwaarden.
Art. 2:
Alle inwoners van Arendonk die jonger zijn dan 35 jaar bij aanvang van de cursus komen in aanmerking
voor deze subsidiëring, op uitzondering van volwassen begeleiders van de jeugdverenigingen,
waarvoor geen maximumleeftijd wordt opgelegd.
Art. 3:
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de kandidaat:
a. ofwel een cursus erkend door de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk van de
Vlaamse Gemeenschap gevolgd hebben, het attest animator, hoofdanimator, instructeur of
hoofdinstructeur behaald hebben en 10 dagen gewerkt hebben als animator op een erkend
speelproject naar keuze.
b. ofwel een cursus gevolgd hebben waarvan hij/zij het nut kan aantonen voor een erkende
jeugdvereniging waarvan hij/zij lid is. Deze motivatie moet bovendien bekrachtigd worden door de
verantwoordelijke van deze vereniging.
c. minimum 750,00 EUR van de uit te betalen vormingssubsidie moet gebruikt worden voor de
subsidiëring van cursussen erkend door de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk
van de Vlaamse Gemeenschap.
Art. 4:
De subsidie wordt op het einde van het kalenderjaar uitbetaald. Jaarlijks wordt voor vormingssubsidie
3.000,00 EUR voorzien in het budget voor jeugd. De aanvrager krijgt 75% van het cursusbedrag
terugbetaald. Mocht de 3.000,00 EUR voorzien voor vormingssubsidie ontoereikend zijn voor de
terugbetaling van 75%, dan zal van het cursusbedrag van iedere aanvraag een evenredig percentage
bijkomend worden ingehouden, zodat de totale terugbetaling aan vormingssubsidie nooit meer dan
3.000,00 EUR bedraagt.
Art. 5:
De subsidiëring is niet combineerbaar met andere vormen van cursusterugbetaling, ook al is die van
een andere instantie.
Art. 6:
De aanvraagformulieren voor subsidiëring zijn beschikbaar op de gemeentelijke website of kunnen
worden afgehaald bij de gemeentelijke jeugddienst. Ook een bewijs van deelname afgeleverd door de
organisator volstaat, op voorwaarde dat hierop voldoende info staat vermeld. Aanvragen dienen daar
te worden bezorgd, degelijk ingevuld, voor 1 september van het aanvraagjaar. De periode tussen de
aanvraag en de aanvang van de cursus mag 2 jaar bedragen.
Art. 7:
Het College van Burgemeester en Schepenen kent op advies van de gemeentelijke jeugdraad de
subsidies toe aan de rechthebbende voor 31 december van het lopende jaar.
Art. 8:
Het College van Burgemeester en Schepenen en de leden van de gemeentelijke jeugdraad mogen meer
informatie vragen om na te gaan of de cursisten beantwoorden aan de nodige voorwaarden. Een
aanvrager die betrapt wordt op onjuiste verklaringen, verliest permanent zijn recht op subsidie.
Art. 9:
De subsidie zal onder normale omstandigheden worden uitbetaald aan de aanvrager, tenzij deze
aangesloten is bij een vereniging die de kosten van de vorming voor de aanvrager betaald heeft. In dit
geval zal de subsidie aan de vereniging uitbetaald worden.

Art. 10:
Verleent vrijstelling van de door de wet van 14.11.1983 betreffende controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, voorgeschreven verplichtingen inzake voorlegging balans,
rekening, verslag over beheer en financiële toekomst van de verenigingen die een toelage trekken van
1.250,00 EUR of meer.
Vermelde verenigingen blijven echter onderworpen aan de verplichtingen volgend uit de bepaling van
art. 3 en 7, eerste lid 1° van deze wet.

