Aanvraag
kadervorming

Met dit formulier vraag je een subsidie aan voor kadervorming (animator, instructeur...)
Dien dit formulier uiterlijk 60 dagen na de vorming in op de jeugddienst
binnenweg 2, b-8000 brugge

1. Ik vraag deze subsidie aan als
Brugse jongere

Niet-Brugse jongere die lid is van een
Brugse jeugdvereniging

2. Persoonlijke gegevens
Naam en voornaam
Rijksregisternummer
Geboortedatum
Adres

Telefoon
E-mail

Rekeningnummer (enkel IBAN)
BIC-code
Op naam van

3. Ben je lid of verantwoordelijke van een Brugs jeugdvereniging?
Ja, ga naar vraag 4

Nee, ga naar vraag 5

Erkend Brugs jeugdwerkinitiatief

4. Gegevens Brugs jeugdwerkinitiatief
Officiële benaming
Adres

Rekeningnummer (enkel IBAN)
BIC-code

5. Gegevens vorming
Datum of data
Welke organisatie gaf de vorming?
Adres

Bedrag bijdrage of inschrijvingsgeld

6. Welke vorming volgde je?
Animator in het jeugdwerk

Instructeur in het jeugdwerk

Hoofdanimator in het jeugdwerk

Hoofdinstructeur in het
jeugdwerk

Vorming die afgestemd is op
maatschappelijk kwetsbare
jongere

Andere?
7. Onderteken dit formulier

Handtekening
Datum

Formulier afdrukken
Vergeet de bijlages niet!
Druk dit formulier af en dien het uiterlijk 60 dagen na het volgen van je vorming in
op de jeugddienst, binnenweg 2, b-8000 brugge.

8. Voeg als

jongere

onderstaande documenten toe:

1. Een deelnameattest afgeleverd door de vormingsorganisatie waarop vermeld staat:
o Naam, adres en geboortedatum van de deelnemer
oOnderwerp en datum (data) van de kadervorming
o Plaats waar de vorming gevolgd werd en
o Datum en handtekening van de instructeur(s) met vermelding van de naam van de erkende
vormingsorganisatie of -dienst.
2. Een geldig betalingsbewijs van het betaalde inschrijvingsgeld (vb. overschrijving of factuur met vermelding
`voor voldaan')
3. Indien je niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Brugge, het bewijs van lidmaatschap bij een
erkend Brugs jeugdwerkinitiatief (vb. attest ondertekend door verantwoordelijke).

9. Voeg als

erkend Brugs jeugdwerkinitiatief onderstaande documenten toe:

1. Een overzicht waarop vermeld zijn:
o de deelnemers met vermelding van naam, adres en geboortedatum,
o het onderwerp, de datum (data) van de kadervorming,
o plaats waar de vorming werd gegeven en
o datum en handtekening van de instructeur(s) met vermelding van de naam van de erkende
vormingsorganisatie of -dienst
2. Een geldig betalingsbewijs met vermelding van de betaalde bijdrage

