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Hoofdstuk 5 Vormingssubsidie voor individuele jongeren 
 

Artikel 38 Algemeen 

Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting, 
voorziet de Stad Kortrijk via Tranzit een vormingssubsidie voor jongeren van Kortrijk. 

 
Artikel 39 Verklaring begrippen 

Vorming: de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig 
verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdverenigingen; 

 
Artikel 40 Wat 
De vormingssubsidie is een tegemoetkoming aan de Kortrijkse jongeren voor de kosten die verbonden 
zijn aan de deelname aan vormingen die gevolgd werden tijdens de afgelopen 12 maanden. De 
vormingen worden steeds georganiseerd door een vereniging of organisatie met een erkend 
kadervormingsprogramma voor jeugd. 

Artikel 41 Wie 
Om voor subsidiëring via dit reglement in aanmerking te komen moet de aanvrager aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

• Minimum 15 jaar oud en maximum 30 jaar oud worden in het jaar van de aanvraag; 
• Inwoner van Kortrijk; 
• Geen vormingssubsidie aanvragen en/of ontvangen in een andere gemeente. 

Artikel 42 Bedrag  
Dit reglement geeft recht op een ondersteuning van 75% van de deelnameprijs met een maximum van 
150 euro per vorming.  

Artikel 43 Aanvraag en beslissing 
Het aanvragen en beslissen over de subsidie verloopt via de volgende procedure. 

• Aanvrager dient ten laatste 12 maanden na deelname het deelnamebewijs in 
• Het ingevulde deelnamebewijs bevat volgende gegevens 

o Naam, adres, rijksregisternummer en bankrekeningnummer van de deelnemer, aard 
en data van de vorming; de inrichtende instantie; de plaats waar de vorming gevolgd 
werd; de kostprijs van de vorming; datum, naam en handtekening van de 
instructeur(s). 

• Gericht aan de Stad Kortrijk - Tranzit, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Of digitaal via 
jeugdcentrum@kortrijk.be. 

• In januari, april, juli en oktober zullen de binnengekomen aanvragen verwerkt worden en zal 
het stadsbestuur een beslissing treffen over de subsidiëring. De uitbetaling gebeurt na de 
goedkeuring. De aanvrager krijgen hierover ook een bericht.  

 

Artikel 44 Ontvangen van subsidie 
Voor het ontvangen van de subsidie moet de aanvrager beschikken over een apart rekeningnummer, 
op naam van de aanvrager of zijn/haar ouder(s). 

Artikel 45 Tekorten 
Indien het voorziene krediet op de begroting niet voldoet om op alle aanvragen in te gaan, dan is de 
datum van de aanvraag doorslaggevend. De overige aanvragen worden doorverwezen naar het 
volgende jaar. 

Artikel 46 Beslissing 
Het College van Burgemeester en Schepenen toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden 
van het reglement. 


