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REGLEMENT: KADERVORMINGSSUBSIDIE 

1 Algemene bepalingen 

Het stadsbestuur beschouwt kadervorming als een belangrijke hefboom voor de 
kwaliteitsverbetering en de continuïteit van het jeugdwerk. Met de kadervormings-
subsidie wil de stad jongeren stimuleren tot het volgen van vorming en kadervorming 

in het jeugdwerk en voorziet daarvoor een totaal bedrag van 3.000 EUR op het 
jaarlijks budget.  

2 Vorming en kadervorming 

2.1 Begripsomschrijving 

Vorming: bijeenkomsten, cursussen, sessies of workshops die expliciet de bedoeling 
hebben om iets bij te leren. De deelnemers komen er gericht naartoe om iets bij te 

leren. Een vormingssessie heeft steeds een of meerdere doelstellingen en een 
uitgewerkte methode om deze te bereiken. 
 

Kadervorming: vorming die zich expliciet richt naar jongeren die een leidinggevende 
verantwoordelijkheid opnemen of zullen opnemen in het jeugdwerk. De vorming heeft 

tot doel hun functioneren als jeugdwerker sterker te maken. 

2.2 Voorwaarden 

De (kader)vorming duurt minstens 1 dagdeel (voormiddag, namiddag of avond). 

3 Begunstigden 

Jongeren tussen 15 en 30 jaar, die in Oudenaarde wonen of er actief zijn in het 
jeugdwerk; kunnen een aanvraag indienen. 

4 Toelage 

De tussenkomst bedraagt ¾ van de deelnameprijs. Je kan elk jaar meerdere toelagen 

aanvragen, maar de maximale terugbetaling per persoon per kalenderjaar bedraagt 
125 EUR.  

5 Procedure 

5.1 Aanvraag 

Een aanvraag voor de toelage kan je indienen op de Stedelijke Jeugddienst, via het 
aanvraagformulier. Voeg een kopie van het “attest van deelname”, dat je ontvangt 

van de inrichter, toe in bijlage.  
Alle aanvragen moeten voor 1 december van elk kalenderjaar ingediend zijn. 

Aanvragen die te laat ingediend worden, kunnen niet meer behandeld worden.  
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5.2 Praktische regelingen 

De stad behandelt 2 x/jaar alle aanvragen. De toelage wordt overgemaakt op het 

rekeningnummer dat werd opgegeven. 

6 Slotbepalingen 

Bij misbruiken zal het stadsbestuur, na advies van de jeugdraad, sancties treffen. 
 

Dit reglement treedt in werking vanaf 01/05/2014 en heft het “reglement 
(kader)vormingstoelage, goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d.30/06/2008” op. 


