Gemeente KORTENAKEN

BEWAAREXEMPLAAR: enkel invullen indien nodig !

Jeugddienst

AANVRAAGFORMULIER gemeentelijke toelage jeugdwerk
“Toelage voor kadervorming”
ALGEMENE SUBSIDIËRINGSVOORWAARDEN:
-

-

-

Kadervormingscursussen zijn cursussen georganiseerd door vormingsorganisaties,
erkend door het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap met als doel het
(na)vormen van jeugdwerkbegeleiders.
Minimumleeftijd cursist 16 jaar
Minimum duur van de cursus is 4 uur werkelijke vorming
Minimum prijs van de cursus is € 15.

PROCEDURE: Aanvragen dienen gericht te worden aan het College van burgemeester en
schepenen, p/a Jeugddienst, Dorpsplein 35 – 3470 Kortenaken, voor 1 oktober van het refertejaar. Dit
is van 1 september tot 31 augustus. Het gemeentebestuur beslist, na advies van de jeugdraad,
maximaal 2 maanden na de aanvraag.

TOELAGE: De tussenkomst bedraagt 2/3 van het inschrijvingsgeld van de
kadervormingscursus, met een minimum van € 10 per cursus en een maximum van € 100
Het College van burgemeester en schepenen beslist over de toelage. Indien het voorziene
budget ontoereikend is zal aan elke rechthebbende een proportioneel verminderd bedrag
toegekend worden.
- 50% van deze tussenkomst wordt betaald indien de aanvrager woont in Kortenaken
-

50% van deze tussenkomst wordt betaald indien de aanvrager actief begeleider is van een
erkend jeugdwerkinitiatief van Kortenaken.

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
-

Naam :

-

Voornaam:

-

Adres:

-

Telefoon:

-

Geboortedatum:

-

Naam van de jeugdvereniging waarbij de cursist aangesloten is:

-

Rekeningnummer waarop de subsidie gestort mag worden:

-

Naam van de rekeninghouder:
Deze aanvraag is slechts volledig indien er een deelname attest van de
vormingsorganisatie is bijgevoegd OF indien die organisatie gegevens op
keerzijde invult
Datum en Handtekening:

Gemeente KORTENAKEN

BEWAAREXEMPLAAR: enkel invullen indien nodig !

Jeugddienst

Attest van de vormingsorganisatie
(slechts in te vullen indien de organisatie geen vormingsattest verstrekt)
-

Naam & adres van de organisatie:

-

Contactpersoon :
Naam en aard van de gevolgde cursus:

-

Erkenningnummer van de Afdeling Jeugd & Sport:
Datum en plaats van de cursus:
Betaalde deelnameprijs:

Ondergetekende, medewerker van de bovenvermelde vormingsorganisatie,
verklaart hierbij dat de aanvrager voor kadervormingsubsidies bovenstaande
cursus heeft gevolgd.
Datum en Handtekening & Stempel:

