
REGLEMENT SUBSIDIES KADERVORMING JEUGDWERK 

Artikel 1: Wetgeving 

- Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de kadervormingstrajecten, 
vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- 
en kinderrechtenbeleid. 
- Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, 
jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. 
 

Artikel 2: Toepassingsgebied 

§1. Personen die in aanmerking komen voor een toelage:  
 
- alle jongeren tussen de 15 en 30 jaar oud, die woonachtig zijn in de gemeente Brecht en 
die zich willen ontplooien voor jeugdwerkactiviteiten die plaatsvinden in de gemeente Brecht. 
(bv. activiteiten van erkende jeugdverenigingen, de gemeentelijke speelpleinwerking, 
kampen, …) 

§2. Cursussen die in aanmerking komen voor een toelage: 

- Cursussen die leiden tot het behalen van een door de Afdeling Jeugd van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap erkend en uitgereikt attest van “Animator”, “Hoofdanimator”, 
of “Instructeur”. 

 
Artikel 3: Aanvragen van de toelage 

§1. De aanvragen dienen te gebeuren via het (online) formulier dat door het 
gemeentebestuur ter beschikking gesteld wordt. De aanvrager geeft daarbij de volgende info 
zeker mee: 

- een attest van deelname 
- factu(u)ren/betalingsbewij(s)(zen) (mag maximum 1 jaar oud zijn) 
- domicilie 
- rekeningnummer 
- …  

 
Artikel 4: Berekening van de toelage 

§1. Het gemeentebestuur komt voor 75% tussen in de inschrijvingskosten van de cursussen. 
Per aangevraagde cursus kan slechts eenmalig een tussenkomst aan een individu 
toegekend worden. Voor cursussen die uit meerdere onderdelen bestaan die apart 
gefactureerd worden, kan per onderdeel een tussenkomst toegekend worden. 

§2. Indien de aanvragen de beschikbare subsidiekredieten overschrijden, zullen alle 
aanvragen verhoudingsgewijs in mindering gebracht worden. 

§3. Indien de aanvragen de beschikbare subsidiekredieten niet overschrijden, worden de 
resterende subsidiekredieten overgeheveld naar het subsidiereglement voor de 
jeugdverenigingen.  


