Subsidie vorming
1.Kadervorming

Wat
Onder kadervorming wordt verstaan : de samenhangende opleiding en begeleiding van de
verantwoordelijke of toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en
begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.
Deze vorming moet georganiseerd zijn door de overheid of door landelijke of regionale
jeugdverenigingen die door de afdeling jeugdwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
erkend zijn.
Volgende cursussen worden niet beschouwd als kadervorming in het jeugdwerk :
•

cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding.

•

stages verbonden aan de opleiding van monitoren.

•

cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in onder meer
sportdisciplines beogen.

Voorwaarden
De cursisten dienen te bewijzen dat zij lid zijn van een door de stad erkende jeugdvereniging om in
aanmerking te komen voor een toelage.

Aanvraag
De aanvraag moet uiterlijk 1 maand na het einde van de cursus, door het lid of de vereniging,
ingediend zijn bij de jeugddienst en dit ten laatste op 1 november. Het aanvraagformulier dient
vergezeld te zijn van een volledig ingevuld attest van deelname. Vormingen die in de loop van de
maand november of december plaatsvinden, komen in aanmerking voor een terugbetaling met het
budget van het volgende jaar.

Bedrag
•

De jeugdverantwoordelijke die een cursus gevolgd heeft, ontvangt een toelage van 80 % van
het inschrijvingsgeld met een maximum van € 60 per persoon per jaar.

•

De toelage voor verenigingen die zelf het cursusgeld betaald hebben voor hun leden
bedraagt eveneens 80 % van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 60 per persoon
per jaar. Deze mogelijkheid sluit individuele betoelaging van cursisten uit.

2.Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Wat
Vormings- en informatieprojecten die worden georganiseerd op het Lierse grondgebied en voor het
hele Lierse jeugdwerk open staan kunnen terugbetaling krijgen.

Voorwaarde
Deze vorming moet georganiseerd zijn door de overheid of door landelijke of regionale
jeugdverenigingen die door de afdeling jeugdwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
erkend zijn en op het Lierse grondgebied plaatsvinden.

Aanvraag
De aanvraag moet uiterlijk 1 maand na het einde van de cursus, door de vereniging of de Lierse
jeugdraad, ingediend zijn bij de jeugddienst en dit ten laatste op 1 november. Het aanvraagformulier
dient vergezeld te zijn van de betaalde factuur. Vormingen die in de loop van de maand november of
december plaatsvinden, komen in aanmerking voor een terugbetaling met het budget van het
volgende jaar.

Bedrag
•

De toelage voor verenigingen die zelf een aanbod organiseren is vastgesteld op de helft van
de uitkoopsom met een maximum van € 200 per vereniging per jaar.

•

Indien de Lierse jeugdraad de vorming organiseert, is de toelage de volledige uitkoopsom.

