Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2014 betreffende de goedkeuring van
het reglement terugbetaling kadervorming in het jeugdwerk.

REGLEMENT TERUGBETALING KADERVORMING JEUGDWERK

Artikel 1
Omdat kadervorming bijdraagt tot de kwaliteit van het jeugdwerk, wil het gemeentebestuur dit stimuleren door de
prijs om deel te nemen aan cursussen zo laag mogelijk te maken.
Artikel 2
Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig
verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van kinderen en jongeren in een erkend
jeugdwerkinitiatief.
Artikel 3
Elke jongere vanaf 16 jaar, die aangesloten is bij een erkend jeugdwerkinitiatief van Maarkedal of die als monitor actief
is in de Maarkedalse speelpleinwerking komt in aanmerking voor subsidies voor kadervorming. Enkel cursussen die
leiden tot het diploma animator in het jeugdwerk (of gelijkwaardige cursus) of hoofdanimator in het jeugdwerk (of
gelijkwaardige cursus) komt in aanmerking voor subsidies. Elke jongere kan slecht éénmaal voor een gelijkwaardige
cursus een aanvraag indienen.
Artikel 4
Jongeren vermeld onder artikel 18 kunnen de onkosten voor kadervorming integraal terugbetaald krijgen. De toelage
wordt toegekend aan de rechthebbende of aan het erkende jeugdwerkinitiatief, als de inschrijving gebeurt via het
erkende jeugdwerkinitiatief.
Artikel 5
De aanvraag gebeurt op de daartoe geëigende formulieren die door de dienst vrije tijd ter beschikking gesteld worden
en bevat volgende gegevens:
 naam en volledig adres van de aanvrager,
 rekeningnummer van de aanvrager met vermelding van de naam en het adres van de rekeninghouder.
Iedere aanvraag bevat een bewijsstuk van deelname en betaling aan de inrichtende jeugdorganisatie. Het bewijsstuk
van deelname vermeldt minstens de naam, plaats, datum en kostprijs van de cursus
Artikel 6
Wanneer het voorziene krediet onvoldoende is, worden de aanvragen procentueel en evenredig verminderd.
Artikel 7
Bij inwerkingtreding van dit reglement wordt het subsidiereglement betreffende de financiële ondersteuning van het
plaatselijk jeugdwerk goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25/10/2005 opgeheven.
Artikel 8
Dit reglement treedt in werking vanaf 1/10/2014 na de goedkeuring in de Gemeenteraad van 24 juni 2014.
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