Vormingssubsidies Stad Antwerpen
Info van Stad Antwerpen
Voor wie:
Een vormingssubsidie voor jongeren kan toegekend worden aan jongeren die een cursus jeugdwerk volgen. Een
cursus jeugdwerk is een cursus die ingericht wordt met het oog op de vorming van begeleiders (leiders/leidsters,
monitoren, animatoren) van kinderen en jongeren in hun vrije tijd of die op een andere manier bijdraagt tot de
kwaliteitsverbetering van een jeugdvereniging erkend als jeugdwerk.

Wie kan een vormingssubsidie voor jongeren aanvragen?
Jongeren van 15 tot 26 jaar komen in aanmerking voor deze subsidie indien zij
ofwel ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Antwerpen, (= inwoner van Antwerpen en haar
districten)
ofwel lid zijn van een Antwerpse erkende jeugdvereniging.
Voor de cursussen instructeur- of hoofdinstructeur in het jeugdwerk, komen jongeren tot 30 jaar in aanmerking
voor deze subsidie. 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.
Verenigingen die door de stad Antwerpen erkend zijn als jeugdwerk 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 worden terugbetaald?
Jongeren kunnen de subsidie aanvragen voor cursussen jeugdwerk die worden georganiseerd door landelijk
erkend jeugdwerk of door organisaties die erkend zijn door een hogere overheid voor het geven van deze cursus.
De lijst van organisaties is verkrijgbaar bij de stedelijke jeugddienst.
Bij alle vormingen van Scouts en Gidsen Vlaanderen krijg je een deelname attest. Ook bij techniekendagen, touwenparcours
enz. is dit het geval.
Volgende cursussen komen niet in aanmerking voor de vormingssubsidie:
 beroepsopleidingen en cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding
 stages verbonden aan monitorencursussen
 cursussen welke uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen
 tenzij uitdrukkelijk kan aangetoond worden dat deze cursussen in het kader van de werking van een
jeugdvereniging erkend als jeugdwerk passen
 cursussen die minder dan zes euro kosten (techniekendagen! = 5€ )
Hoeveel bedraagt een vormingssubsidie voor jongeren?
Voor individuele jongeren wordt het cursusgeld volledig terugbetaald tot een maximum van 175 euro per persoon
per kalenderjaar.
Hoe verloopt de procedure?
De aanvragen moeten binnen de 2 maanden na het einde van de cursus gebeuren door het indienen van het
aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een bewijs van deelname aan de cursus met vermelding van:
 het bedrag van het betaalde cursusgeld
 de plaats en data van de cursus, met inbegrip van begin- en einduur
 het onderwerp van de cursus
enkel indien de aanvrager niet ingeschreven is in Antwerpen:

een verklaring van een erkende Antwerpse jeugdvereniging waaruit blijkt dat de aanvrager lid is van
deze jeugdvereniging

een verklaring van de jeugddienst van de eigen gemeente waaruit blijkt dat de aanvrager eerst in de
eigen gemeente 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 stad Antwerpen.

Praktisch: Hoe vormingssubsidies aanvragen?
Surf naar http://jeugd.csjdatabank.be/
Log in of maak een account aan. Nadeel: je kan je gebruikersnaam niet veranderen, dit is een
nummer dat je krijgt via mail. Ze ergens bewaren is dus noodzakelijk.
Klik op “nieuwe persoonlijke aanvraag”

Klik vervolgens op “vormingssubsidie – aanvragen”

Vul alle gegevens in en voeg de gevraagde documenten toe.
Dien je aanvraag in.
Wacht enkele weken/maanden en je geld wordt op je rekening gestort. Normaal krijg je hier ook een
mail van…
Dus:
U woont in Antwerpen of haar districten: gemakkelijk: inscannen, invullen en insturen!
U woont buiten Stad Antwerpen maar geeft in een Antwerpse scoutsgroep leiding:
U dient eerst een aanvraag in bij de jeugddienst van de eigen gemeente.
Deze betaalt bv. 75% terug.
Met dit bewijs + bewijs dat je in leiding staat bij Antwerpse scoutsgroep (lidkaart) dien je in bij Stad
Antwerpen zoals hierboven beschreven. Stad Antwerpen betaalt dan overige deel terug (in dit geval
nog 25%).
U woont buiten Antwerpen en geeft in een Zwijndrechtse scoutsgroep leiding.
Aanvraag indienen bij jeugddienst Zwijndrecht.
Meer info zie hier: http://www.zwijndrecht.be/product/512/default.aspx?_vs=0_N&id=321

Vragen, opmerkingen, suggesties? Mail naar vorming@gouwantwerpen.be

