
 

 

             

 

    SUBSIDIEREGLEMENT HARELBEEKSE JEUGD 

    HOOFDSTUK 5: KADERVORMINGSSUBSIDIE 

    Vastgelegd door de gemeenteraad op 15.07.2013 

Artikel 5.1 Doel van het reglement 

Om de jeugdinitiatieven in Harelbeke kwalitatief te bevorderen, stelt het stadsbestuur een subsidie in ter 

subsidiëring van de leden van de begeleiding die een vorming volgen.  

Artikel 5.2 Begunstigden 

De volgende personen komen in aanmerking voor de subsidie kadervorming:  

 (kandidaat) leid(st)er of verantwoordelijke in een erkend jeugdinitiatief 

 (kandidaat) begeleid(st)er van speelpleinwerking of grabbelpaswerking 

 stuurgroepleden van de jeugdraad 

Op voorwaarde dat deze personen in Harelbeke wonen of in een Harelbeeks jeugdinitiatief actief zijn. 

Personen die niet in een Harelbeeks jeugdinitiatief actief zijn, komen slecht in aanmerking voor de subsidie 

tot de leeftijd van 30 jaar.  

Artikel 5.3 Vormingsinitiatieven 

Volgende vormingsinitiatieven komen in aanmerking voor subsidiëring:  

 cursussen die ingericht worden door organisaties die hiertoe erkend zijn door het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap.  

 Opleidingen, examens, het behalen van brevetten… die essentieel zijn voor de werking van een 

jeugdwerkinitiatief.  

 

Artikel 5.4 Subsidiebedrag 

Het subsidiebedrag bedraag de helft van de kosten van de cursus met een maximum van 75 euro per 

persoon per cursus.  

Artikel 5.5 Procedure 

De aanvraag tot kadervormingssubsidie gebeurt schriftelijk bij de jeugddienst aan de hand van het daarvoor 

voorziene formulier. Bij het volledig ingevulde aanvraagformulier wordt het bewijs van deelname 

toegevoegd zoals die afgeleverd werd door de organisator.  

Minimum twee keer per jaar worden de aanvragen tot kadervormingssubsidie gebundeld door de 

jeugddienst, waarna het College van Burgemeester en Schepenen – na advies van de stedelijke jeugdraad – 

de effectieve toelage bepaalt. 

 De uitbetaling is mogelijk op de persoonlijke rekening van de aanvrager of op de rekening van een derde, 

indien dit duidelijk vermeld werd op het aanvraagformulier. 

Dienst Vrije Tijd 

Jeugd 

Twee-Bruggenstraat 30 

8530 Harelbeke 

Contact: 

jeugd@harelbeke.be 

056 733 480 

www.harelbeke.be/jeugd 

 
Openingsuren: 
Ma-vr 9 tot 12 uur – di, woe, do 14 tot 17 uur 
Ma en vr 14 tot 18 uur 


