
Subsidieformulier
Subsidies voor kadervorming en    

terugbetaling cursuskosten

Jeugddienst Maldegem
 

Gemeentehuis (Gelijkvloers)
Marktstraat 7, 9990 Maldegem

050 72 86 28

jeugddienst@maldegem.be

jeugddienst.maldegem

Aandacht!
Dit formulier moet, samen met de noodzakelijke bijlagen, ingediend worden bij de Jeugddienst, 
uiterlijk op 30 september van het werkjaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt. Het laattijdig of 
op de verkeerde plaats indienen van dit formulier kan het recht op deze terugbetaling laten vervallen! 

Jongeren tussen 16 en 35 die ofwel wonen in Maldegem, ofwel actief zijn in een lokaal erkende 
Maldegemse jeugdvereniging kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het volgen van kadervorming, 
met een maximum van 120 euro per aanvrager per jaar. Jeugdverenigingen kunnen ook als 
groep beroep doen op deze subsidies voor kadervorming, op voorwaarde dat zij het afzonderlijke 
inschrijvingsgeld heeft betaald voor de afzonderlijke leden.

Onder Kadervorming wordt de pedagogische, methodische en geprogrammeerde vorming en 
vervolmaking van begeleiders en jeugd verstaan, met het oog op de animatie en begeleiding van 
kinderen en jongeren. De vorming is van die aard dat ze het jeugdverenigingsleven kan stimuleren. 

Kadervorming omvat tenminste 2 van de volgende elementen:

 Pedagogische vorming, praktische psychologie, opvoedkunde en methodiek      

 Algemene sociale vorming             

 Creatieve technieken             

 Spel-, sport- en openluchtactiviteiten          

 Ontspanningsactiviteiten



Identificatie van de aanvrager

Naam:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adres:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefoonnummer:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bankrekeningnummer: BE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende vraagt hierbij terugbetaling aan voor de beschreven kadervorming. Hierbij wordt bevestigd dat 
alle kadervorming daadwerkelijk plaats vond en dat er geen persoonlijke winst bij gemaakt werd. Er werd ook 
nog bij geen enkele andere instantie of gemeente een subsidie voor deze kadervorming uitbetaald.

De kadervorming moet ingericht worden door een kadervormingorganisatie, erkend door het Agentschap      
Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Vlaamse Overheid, dus met een erkenningnummer.

Kadervorming die niet ingericht wordt door een organisatie erkend door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk 
voor Jeugd en Volwassenen van de Vlaamse Overheid kan in aanmerking komen voor subsidiëring na een       
advies van de Jeugdraad waarin wordt vastgesteld dat de vorming relevant is voor het jeugdwerk. 

De door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Maldegem aangeduide ambtenaren 
kunnen ten allen tijde de bewijsstukken van de vorming raadplegen. 

Berekening

Deelnameprijs van de vorming:_______________ euro x 75% = _______________ euro (max. 120 euro)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Identificatie van de aanvragerBij te voegen documenten

1. Bewijs van deelname aan de kadervorming (of attest), ondertekend en/of afgestempeld door de 
inrichtende instantie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bewijs van betaling van de kadervorming aan de inrichtende organisatie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum & handtekening:


