
Subsidiereglement voor het volgen van kadervorming door 
jongeren die actief zijn in een jeugdvereniging of jeugdhuis 
(Goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013) 

 
Met ingang van 1 januari 2014 wordt het subsidiereglement voor het volgen van kadervorming door 
jongeren die actief zijn in een jeugdvereniging of jeugdhuis als volgt vastgesteld: 
 

“Artikel 1: 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder kadervorming verstaan: de samenhangende 
opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die 
belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdinitiatieven. 
 

Artikel 2: 
Volgende personen komen in aanmerking voor deze subsidie: 
1° Jongeren die te Hulshout actief zijn in een erkende Hulshoutse jeugdvereniging; 
2° Jongeren, woonachtig te Hulshout, die elders actief zijn in een jeugdvereniging of jeugdhuis. 
 

Artikel 3: 
Enkel de kadervorming gevolgd bij door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdorganisaties komt 
in aanmerking voor subsidiëring. 
 

Artikel 4: 
De kadervorming moet gevolgd worden tijdens het dienstjaar waarin de subsidie wordt 
aangevraagd.  
 

Artikel 5: 
De subsidieaanvraag, samen met een kopie van het deelnamebewijs, moet bij het gemeentebestuur 
binnengebracht worden vóór 1 december van het jaar waarin de vorming werd gevolgd. 
 

Artikel 6: 
De gemeentelijke jeugdraad zal instaan voor het nazicht van de ingediende bewijsstukken. 
 

Artikel 7: 
De deelnamekosten voor kadervorming worden aan de deelnemers voor 100% terugbetaald, voor 
zover de voorziene kredieten dit toelaten. De terugbetaling van deelnamekosten kan niet worden 
gecumuleerd met door andere organisaties toegekende subsidies. 
 

Artikel 8: 
De uitbetaling gebeurt jaarlijks in de maand december van het dienstjaar. 
 

Artikel 9: 
Het totaalbedrag van de subsidie gekoppeld aan dit reglement zal na advies van de gemeentelijke 
jeugdraad door het college van burgemeester en schepenen jaarlijks vastgesteld worden. 
 

Artikel 10: 
Indien het vooraf vastgestelde bedrag door het college van burgemeester en schepenen voor dit 
subsidiereglement ontoereikend is, en een ander subsidiereglement met betrekking tot jeugd een 
overschot vertoont, kan dit bedrag worden aangewend voor uitbetaling. 
 

Artikel 11: 
Indien het vooraf vastgestelde bedrag niet wordt opgebruikt, wordt dit krediet overgebracht naar 
een ander subsidiereglement met betrekking tot jeugd waarop eventueel een tekort zou zijn of als 
bijkomende werkingstoelage aan de erkende jeugdverenigingen toegekend.” 

 


