
 

 

Subsidiereglement 

Ter ondersteuning van individuele 

kadervorming 
 

 

 

 

 

Art. 1 Wat 

 

Binnen de perken van het budget, voorziet Stad Menen in ondersteuning van jongeren uit Menen die 

kadervorming volgen bij een daarvoor erkende instantie. 

 

Art. 2 Voorwaarden 

 

2.1 Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier. 

 

Kadervormingstraject  Een door de Vlaamse gemeenschap goedgekeurd vormingstraject die 

leidt tot een attest animator, hoofdanimator, instructor of 

hoofdinstructor in het jeugdwerk. 

 Kent een duur van minimaal 30 uur werkelijke vorming. Een 

vormingsinitiatief in internaatsverband met een duur van 3 

opeenvolgende cursusdagen en minstens 25 uur werkelijke vorming 

wordt gelijk gesteld met 30 uur werkelijke vorming. 

 Kent een stage van minimum 30 uur (hoofdanimator, waarvan minimum 

20 uur in het jeugdwerk) en 60 uur (animator, voldaan in het 

jeugdwerk; instructeur in het jeugdwerk, voldaan in het jeugdwerk en 

bestaande uit begeleiding van vorming van jeugdwerkers) 

Doelgroep  De individuele kadervormingssubsidie richt zich tot jongeren, tussen de 

leeftijd van 15 en 30 jaar, die al of niet aangesloten zijn bij een 

jeugdvereniging uit Menen en gehuisvest zijn in Menen. 

 Jeugdverenigingen kunnen indienen voor groepen, bepalingen worden 

beschreven in Art. 3. Verenigingen 

 Geen kadervormingssubsidie aanvragen in een andere gemeente. 

Verenigingen  De vereniging dient de aanvraag op de daarvoor bestemde formulieren 

in, samen met: 

o Een betalingsbewijs, door de vereniging, voor de vermelde 

jongeren die kadervorming volgden. 

o Een bewijs van deelname, voor de betreffende jongere, 

afgegeven en ondertekend door de organiserende instantie. 

o Een schrijven waarbij de individuele jongere bevestigd dat de 

subsidie gestort mag worden op rekeningnummer van de 

vereniging (hiervoor zijn standaard formulieren te verkrijgen bij 



de stedelijke jeugddienst). 

 

 

 

 

 

Art. 3 Procedure 

 

3.1 Om subsidies te bekomen dienen de jeugdverenigingen bepaalde documenten te voorzien. Deze 

documenten kunnen in papieren of elektronische versie ingediend worden. 

 

Voor 1 oktober  Op documenten te verkrijgen bij de jeugddienst of op te vragen via 

www.menen.be of www.tismenens.be. 

 Via een brief of per elektronisch formulier, gericht aan het stadsbestuur 

Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen of via web-site. Postdatum, 

ontvangstbon of elektronisch ontvangstbewijs gelden als bewijs. 

Indienen  Een aanvraag kan door het jaar ingediend worden. Er zijn tijdens het 

werkjaar 2 uitbetalingen. 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. Aanvragen 

na 1 oktober worden doorverwezen naar het volgende kalenderjaar. 

 

 
Art. 4 Bedrag 

 

 

Individuele jongere  De individuele jongere heeft recht op een teruggave van 50% van de 

deelnameprijs. Indien de jongere zich engageert, voor een minimum van 

2 aaneensluitende weken, op één van de stedelijke vakantiewerkingen 

geniet hij/zij een teruggave van 75%. 

Jeugdbeweging  Jeugdbewegingen die vorming in groep organiseren/volgen hebben recht 

op een teruggave van 50%. 

 Jeugdverenigingen die een vorming in groep organiseren/volgen kunnen 

deze inbrengen op de werkingssubsidie. Deze vorming kan zowel intern 

als extern georganiseerd/gevolgd worden. 

 Jeugdverenigingen die de kostprijs voor de vorming voorschieten 

kunnen dit collectief indienen. Hiervoor dient men een oplijsting te 

maken van de leden die deelgenomen hebben aan de vorming. Elk lid 

dat deelnam dient af te tekenen voor akkoord. Het rekeningnummer 

dient op naam van de vereniging te staan.  

 

 

Art. 5 Ontvangen van subsidie 

 

5.1 Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende regels: 

 De jeugdvereniging en individuele jongere moet beschikken over een apart rekeningnummer, op naam 

van de vereniging, de jongere of de rekeninghouder (ouders/voogd). 

 

Art. 6 Controle 

 

http://www.menen.be/
http://www.tismenens.be/


6.1 in toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden: 

 De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend. 

 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om, eventueel ter plaatse, de 

aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 

 Bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 

terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van nieuwe subsidies opschorten. 

 

Voor subsidies onder de 25.000 euro wordt de begunstigde vrijgesteld van de in artikel 5 paragraaf 1 en 2 van 

de wet van 14 november 1983 vermelde verplichtingen waarbij zowel bij de aanvraag als na afloop van het 

werkjaar een verslag inzake financiële toestand, rekeningen en balans, dienen te worden ingediend. 

 

Art. 7 Beslissing 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het 

reglement. 

 

Art. 8 Geldigheid 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad, dd.  

 

 

 


