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Wat is een vormingssubsidie voor jongeren?
Een vormingssubsidie voor jongeren kan toegekend worden aan jongeren die een
cursus/vormingsmoment in het jeugdwerk volgen. Een cursus/vormingsmoment in het jeugdwerk
wordt ingericht met het oog op de vorming van begeleiders (leiders/leidsters, monitoren, animatoren)
van kinderen en jongeren in hun vrije tijd of die bijdraagt tot de kwaliteitsverbetering van een
jeugdvereniging.
Wie kan een vormingssubsidie voor jongeren aanvragen?
o Jongeren van 15 tot 30 jaar komen in aanmerking voor deze subsidie indien zij ofwel
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van het district, ofwel lid zijn van een
jeugdvereniging die werkingssubsidies ontvangt van het district;
o werknemers van een jeugdvereniging of een vereniging voor sociaal-cultureel vormingswerk
kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie, als de cursus kadert binnen hun
beroepswerkzaamheden;
o verenigingen die een werkingssubsidie krijgen van het district kunnen deze subsidie voor hun
leden, deelnemers of begeleiders aanvragen indien zij kunnen aantonen dat zij het
inschrijvingsgeld hebben voorgeschoten. Deze regeling geldt ook voor de houders van een
samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen die zelf geen kadervorming
organiseren.
Welke cursussen/vormingsmomenten worden terugbetaald?
o Jongeren kunnen de subsidie aanvragen voor cursussen/vormingsmomenten in het
jeugdwerk die worden georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk;
o volgende cursussen/vormingsmomenten komen niet in aanmerking voor de
vormingssubsidie:
 beroepsopleidingen en cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding;
 stages verbonden aan animatorencursussen;
 cursussen welke uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen.
Hoeveel bedraagt een vormingssubsidie voor jongeren?
Voor jongeren wordt het cursusgeld volledig terugbetaald tot een maximum van 175,00 Euro per
persoon per kalenderjaar.
Hoe verloopt de procedure?
o De aanvraag moet binnen de twee maanden na het einde van de cursus gebeuren door het
digitaal indienen van het aanvraagformulier bij het district;
o Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van volgende documenten:
 Een door de organisator opgemaakt bewijs van deelname aan de cursus/het
vormingsmoment met vermelding van het bedrag van het betaalde cursusgeld en de
plaats, data en onderwerp van de cursus/het vormingsmoment;
 enkel indien de aanvrager niet ingeschreven is in het district;
 een verklaring van jeugdvereniging die een werkingssubsidie ontvangt van
het district, waaruit blijkt dat de aanvrager lid is van deze jeugdvereniging;
 een verklaring van de eigen gemeente of het eigen district waaruit blijkt dat
de aanvrager eerst in de eigen gemeente, of het eigen district een aanvraag
voor vormingssubsidie heeft ingediend, met vermelding van het
toegekende bedrag. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de
subsidie die toegekend wordt door het district;
De toelage wordt toegekend door de bevoegde budgethouder.
Overgangsmaatregel Vormingssubsidieaanvragen voor vormingen die plaatsvinden na 1 december
2018 moeten worden ingediend bij het district.
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Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2019. De bedragen vermeld in dit reglement zijn
basisbedragen. Het districtscollege kan deze bedragen jaarlijks aanpassen aan de noden en behoeften
van het jeugdwerk.
Subsidieaanvragen die volledig voldoen aan de voorwaarden van het reglement komen steeds in
aanmerking voor goedkeuring, zolang er voldoende budget beschikbaar is.
De jeugdvereniging of persoon die de subsidie heeft aangevraagd, wordt na het vervolledigen van het
dossier binnen de drie maanden op de hoogte gebracht van de beslissing.
De aanvrager kan bijkomende uitleg vragen bij het district.

