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Ondersteuningsreglement District 

Deurne: ondersteuning voor jongeren 

die een cursus jeugdwerk volgen.    

1. Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:  

 Jeugdwerk 

Groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor en 

door de jeugd, die deelneemt op vrijwillige basis, in de vrije tijd, onder educatieve 

begeleiding en georganiseerd door jongeren of particuliere jeugdverenigingen. 

Studentenverenigingen en politieke jongeren partijen zijn hierbij uitgesloten. 

 Cursus jeugdwerk  

Een cursus jeugdwerk is een cursus die ingericht wordt met het oog op de vorming 

van begeleiders (leiding, monitoren, animatoren) van kinderen en jongeren in hun 

vrije tijd of die bijdraagt tot de kwaliteitsverbetering van een jeugdvereniging.  

2. Ingangsdatum 

Dit reglement gaat in op 1 oktober 2021. 

3. Einddatum  

Dit reglement eindigt op 31 december 2025.  

4. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door het district Deurne. 

5. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Jongeren van 15 tot en met 29 jaar komen in aanmerking voor deze ondersteuning indien zij 

ofwel ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van het district Deurne, ofwel lid zijn van 

een jeugdvereniging die een ondersteuning voor de werking ontvangt van het district 

Deurne. In het laatste geval moet je een bewijs kunnen voorleggen dat je de aanvraag eerst 

in het district/gemeente hebt gedaan waar je ingeschreven bent. 

Werknemers van een jeugdvereniging of een vereniging voor sociaal-cultureel vormingswerk 

kunnen geen aanspraak maken op deze ondersteuning, als de cursus kadert binnen hun 

beroepswerkzaamheden.  
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Verenigingen die een ondersteuning voor hun werking krijgen van het district Deurne kunnen 

deze ondersteuning voor hun leden, deelnemers of begeleiders aanvragen indien zij kunnen 

aantonen dat zij het inschrijvingsgeld hebben voorgeschoten.  

6. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken 

Jongeren kunnen de ondersteuning aanvragen voor cursussen jeugdwerk (animator, 

hoofdanimator en instructeur in het jeugdwerk) en vormingen rond specifieke 

jeugdwerkthema’s die worden georganiseerd door een Vlaamse erkende jeugdvereniging.  

Volgende cursussen komen niet in aanmerking voor de ondersteuning: 

● beroepsopleidingen en cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding; 

● stages verbonden aan animatorencursussen;  

● cursussen welke uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen.  

 

7. Aanvraag 

De ondersteuningsaanvraag moet binnen de twee maanden na het einde van de cursus 
gebeuren door het indienen van het aanvraagformulier bij het district Deurne.  
 
Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van volgende documenten:  

 een bewijs van deelname aan de cursus met vermelding van het bedrag van het 
betaalde cursusgeld, de plaats en data van de cursus en het onderwerp van de 
cursus. 

 indien de aanvrager niet ingeschreven is in het district Deurne: 
o een verklaring van jeugdvereniging die een werkingssubsidie ontvangt van 

het district, waaruit blijkt dat de aanvrager lid is van deze jeugdvereniging;  
o 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 de het district Deurne; 

 
Aanvragen voor de ondersteuning kunnen enkel digitaal gebeuren via de daartoe 
bestemde verenigingendatabank. De aanvraagprocedure en de link naar het 
aanvraagformulier staan vermeld op de website van het district Deurne. Digitaal ingediende 
aanvragen krijgen een automatische, digitale bevestiging van ontvangst. 

De jeugdvereniging of persoon die de ondersteuning heeft aangevraagd, wordt na het 

vervolledigen van het dossier, binnen de maand op de hoogte gebracht van de beslissing.  

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad de aanvrager een melding 

waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende 

informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Als het 

dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd 

worden. 
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8. Beslissing 

Het district Deurne berekent voor alle ontvankelijke dossiers de toe te kennen bedragen op 

basis van de in dit reglement vastgelegde voorwaarden en criteria en legt dit voor aan het 

bevoegde orgaan die beslist over de vastlegging en uitbetaling.  

De genomen beslissing wordt binnen de 15 werkdagen meegedeeld aan de aanvrager na 

ontvangst van de volledige aanvraag.  

9. Financiële ondersteuning 

Voor jongeren wordt het cursusgeld volledig terugbetaald tot een maximum van 250,00 euro 

per persoon per kalenderjaar. De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de 

binnengebrachte betaalbewijzen.   

10. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt artikel 5 uit het overgangssubsidiereglement jeugd 

goedgekeurd door de districtsraad Deurne van 19 april 2018 met jaarnummer 00043. 

11. Toepasselijke bepalingen 

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke 

wettelijke regels. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 oktober 2020  (jaarnummer 595). 

  


