
  

Subsidies voor terugbetaling van kadervorming 
 
Er kan een subsidie aangevraagd worden door erkende jeugdwerkinitiatieven of door 
jongeren die actief zijn in een Oosterzeels jeugdwerkinitiatief voor terugbetaling van 
vorming die relevant is in kader van leiding geven aan kinderen/jongeren en/of het 
besturen van een Oosterzeels jeugdhuis. 
Om recht te hebben op een subsidie moet men voldoen aan het subsidiereglement 
betreffende terugbetaling vorming voor jongeren actief in het Oosterzeels jeugdwerk. 
 
De aanvragen moeten ten laatste op 1 oktober  van het jaar waarin de vorming werd 
gevolgd, bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen - dienst Sport 
en Jeugd, Sportstraat 5, 9860 Oosterzele.  
De aanvraag omvat een in te vullen formulier dat ter beschikking wordt gesteld door het 
gemeentebestuur, samen met de nodige bewijsstukken. 
De volgende bewijsstukken moeten bij de aanvraag worden gevoegd:  

• bewijs van betaling 
• ofwel attest van de verantwoordelijke van een erkende Oosterzeelse 

jeugdbeweging/jeugdhuis waaruit blijkt dat de belanghebbende deel uitmaakt 
van een Oosterzeelse jeugdbeweging/jeugdhuis. 

• ofwel attest van de verantwoordelijke van de gemeentelijke speelpleinwerking 
of/en grabbelpaswerking waaruit blijkt dat belanghebbende gedurende ten 
minste 10 dagen (na het volgen van de vorming) als animator/hoofdanimator 
actief was. 

 
Het aanvraagformulier kan ook een attest zijn dat wordt uitgereikt door de 
organiserende instantie. De nodige informatie zoals betaling staat hierop vermeld. 

 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt over de binnengekomen aanvragen 
advies aan de jeugdraad. 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies en neemt, 
uiterlijk op 1 december, een beslissing over de te verdelen subsidies.  
 
De uitbetaling van de subsidies gebeurt voor 31 december.  
 
De beschikbare subsidies worden verdeeld over de verschillende aanvragen die zijn 
ingediend en waarvan de aanvragen goedgekeurd zijn door het college van 
burgemeester en schepenen. 
De terugbetaling van de kadervorming bedraagt maximum 10 euro per dag en met een 
maximum van 6 dagen cursus (60 euro). 
Indien de cursusprijs minder dan 10 euro per dag bedraagt, wordt maximum het bedrag 
van de cursus terugbetaald. 
 
Indien het totale budget ontoereikend is voor de gevraagde subsidiëring van alle 
aanvragen zal het bedrag evenredig verdeeld worden over de goedgekeurde aanvragen. 
 
Wanneer de terugbetaling van de vorming aangevraagd werd door de vereniging, komt 
de terugbetaling toe aan deze vereniging . 



  

Wanneer de terugbetaling van de vorming aangevraagd werd door de individuele 
persoon die de cursus volgde, komt de terugbetaling toe aan de aanvrager. 
Indien de vorming gevolgd is na 1 oktober, kan er een aanvraag tot subsidiëring 
gebeuren in het volgend jaar. 

Subsidiëringsvoorwaarden 

De aanvrager moet tijdens het jaar waarin de vorming werd gevolgd 
• ofwel ingeschreven zijn op de ledenlijst/leidingslijst/bestuurslijst van een 

Oosterzeelse jeugdbeweging/jeugdhuis. 
• ofwel gedurende ten minste 10 dagen actief was bij de gemeentelijke speelplein- 

of grabbelpaswerking (na het volgen van de vorming). 
• ofwel aangesloten zijn bij een regionale of nationale werking van een erkende 

koepelorganisatie van het jeugdwerk, actief geweest zijnde in het Oosterzeelse 
jeugdwerk. 

 
Indien blijkt dat de aanvrager en/of het erkende jeugdwerkinitiatief onjuiste gegevens 
heeft verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan 
het college van burgemeester en schepenen de op grond van dit reglement toegestane 
subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


