
GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE   

GEMEENTEBESTUUR 
OPPERSTRAAT 31 
1770 LIEDEKERKE 
TEL. 053 64 55 11 
FAX 053 64 55 09 

www.liedekerke.be

L
IE

D
E

K
E

R
K

E
 

 
NDC 624.21:485.12 

Subsidiereglement 
 

Kadervorming Jeugd 

Hoofdstuk 1 — Principe. 

 

Artikel 1. 

In uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan en het bijbe-

horend jaarplan kan het gemeentebestuur, volgens de in 

dit reglement vastgelegde regels, aan jongeren en jeugd-

verenigingen subsidies toekennen voor het volgen of 

inrichten van kadervorming. 

 

Artikel 2. 

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder kadervor-

ming verstaan: de samenhangende opleiding en begelei-

ding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoor-

delijke personen die ermee belast zijn jeugdwerkinitiatie-

ven te animeren en te begeleiden. 

De vorming is van die aard dat ze het jeugdverenigingsle-

ven kan stimuleren. Persoonlijke vorming naar individuele 

ontwikkeling is van subsidie uitgesloten. 

 

Artikel 3. 

Er zijn twee vormen van kadervorming subsidieerbaar. 

Deze twee vormen zijn: 

 het volgen van een vormingscursus; 

 het organiseren van vorming voor eigen begeleiders. 

 

Hoofdstuk 2 — Subsidieregeling voor het volgen van 

een vormingscursus. 

 

Artikel 4. 

Het gemeentebestuur subsidieert jeugdbegeleiders voor 

het volgen van kadervorming en belangrijke vormings-

initiatieven. 

 

Artikel 5. 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de 

vorming beantwoorden aan de volgende voorwaarden: 

1° ze wordt ingericht door een organisatie, erkend door 

de afdeling Jeugd en Sport van het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap; 

2° ze omvat een programma dat tenminste twee van de 

volgende elementen inhoudt: 

 pedagogische vorming, praktische psychologie 

en opvoedkunde en methodiek; 

 algemene sociale vorming; 

 culturele vorming; 

 creatieve technieken; 

 spel-, sport-, en openluchtactiviteiten. 

3° ze moet voor de cursist een hoger brevet afleveren 

dan wat al behaald werd of duidelijk een bijkomende 

vorming inhouden. 

 

Artikel 6. 

Iedere actieve begeleider van een door het gemeentebe-

stuur erkende jeugdvereniging of -initiatief, evenals 

iedere individuele Liedekerkse jongere tussen 15 en 35 

jaar kan de subsidie aanvragen. 

Van de cursist die niet aangesloten is bij een jeugdvere-

niging, wordt verwacht dat deze zich op één of andere 

manier aansluit bij een Liedekerkse jeugdvereniging 

door lid te worden en/of door te helpen bij het organise-

ren van activiteiten. 

 

Artikel 7. 

De subsidieaanvraag moet gebeuren binnen twee maand 

na het behalen van het brevet. 

Het aanvraagformulier is te verkrijgen op de gemeente-

lijke [dienst vrije tijd], afdeling jeugd. 

De aanvrager voegt bij zijn aanvraag een deelne-

mings- en betalingsbewijs afgeleverd door de inrichten-

de organisatie. 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2012-06-21] 

 

Artikel 8. 
Het college van burgemeester en schepenen kent de 

subsidie toe, na advies van de gemeentelijke jeugdraad. 

De beslissingen van het college van burgemeester en 

schepenen moeten gemotiveerd zijn. 

 

Artikel 9. 

De subsidie wordt als volgt vastgesteld: 

 75 % van het bedrag wordt terugbetaald aan een 

inwoner van de gemeente die actief is in een Liede-

kerkse jeugdvereniging [of animator is bij de ge-

meentelijke vakantiekampen]. De subsidie kan 

maximaal 200 euro bedragen. 

 35 % van het bedrag wordt terugbetaald aan een 

inwoner van de gemeente die niet actief is in een Lie-

dekerkse jeugdvereniging [of animator is bij de ge-

meentelijke vakantiekampen]. De subsidie kan 
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maximaal 100 euro bedragen. 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2012-06-21] 

 

Artikel 10. 
De subsidie wordt in één keer uitbetaald door overschrij-

ving op rekening van de begunstigde [uiterlijk twee 

maanden na het treffen van het besluit door het college 

van burgemeester en schepenen.] 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2005-06-23] 

 

Hoofdstuk 3 — Subsidieregeling voor eigen vor-

mingsinitiatieven. 

 

Artikel 11. 
Het gemeentebestuur subsidieert Liedekerkse jeugdvere-

nigingen, jeugdinitiatieven en de gemeentelijke jeugdraad 

voor het inrichten van kadervorming en belangrijke 

vormingsinitiatieven voor haar leden en/of voor geïnte-

resseerden. 

 

Artikel 12. 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet de 

vorming beantwoorden aan de volgende voorwaarden: 

1° ze wordt ingericht op initiatief van een Liedekerkse 

jeugdvereniging of -initiatief of de gemeentelijke 

jeugdraad in samenwerking met een organisatie er-

kend door de afdeling Jeugd en Sport van het Minis-

terie van de Vlaamse Gemeenschap; 

2° ze omvat een programma dat tenminste één van de 

volgende elementen inhoudt: 

 pedagogische vorming, praktische psychologie 

en opvoedkunde en methodiek; 

 algemene sociale vorming; 

 culturele vorming; 

 creatieve technieken; 

 spel-, sport-, en openluchtactiviteiten; 

 ontspanningsactiviteiten. 

3° ze heeft een duur van tenminste 3 uur. 

 

Artikel 13. 

De subsidieaanvraag moet gebeuren binnen twee maand 

na afloop van het initiatief. 

Het aanvraagformulier is te verkrijgen op de gemeente-

lijke [dienst vrije tijd], afdeling jeugd. 

De aanvrager voegt bij zijn aanvraag een afrekening van 

de uitgaven en de ontvangsten. 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2012-06-21] 

 

Artikel 14. 
Het college van burgemeester en schepenen kent de 

subsidie toe, na advies van de gemeentelijke jeugdraad. 

De beslissingen van het college van burgemeester en 

schepenen moeten gemotiveerd zijn. 

 

Artikel 15. 

De subsidie bedraagt de helft van de werkelijke kost-

prijs van de vorming, met een maximum van 150 euro. 

Een vereniging of initiatief kan op jaarbasis niet meer dan 

200 euro subsidies krijgen. 

 

Artikel 16. 
De toegekende subsidie wordt in één keer uitbetaald door 

overschrijving op de rekening van de begunstigde [uiter-

lijk twee maanden na het treffen van het besluit door het 

college van burgemeester en schepenen.] 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 

2005-06-23] 

 

Hoofdstuk 4 — Gemeenschappelijke bepalingen. 

 

Artikel 17. 

De subsidie voor kadervorming is niet cumuleerbaar met 

andere gemeentelijke subsidies voor dezelfde activiteiten 

of werking. 

 

Artikel 18. 
De personen die een vormingscursus hebben gevolgd 

waarvoor het college van burgemeester en schepenen een 

subsidie heeft toegestaan, kunnen bovendien nog een 

individuele subsidie, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van dit 

reglement, krijgen voor dezelfde vormingscursus. 

 

Artikel 19. 

Indien blijkt dat de begunstigde geen actieve medewer-

king verleent aan het Liedekerkse jeugdwerkbeleid, kan 

de subsidie teruggevorderd worden. 

 

Hoofdstuk 5 — Slotbepalingen. 

 

[…] 

 

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2003-12-18 

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2005-06-23 

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2012-06-21 


