
  Algemene voorwaarden 

Vormingsaanvragen 

Pagina 1 van 2 
 

 

 

 
 

Laatste update: dinsdag 31 maart 2020 

 

Inleiding 

 

Jouw aanvraag voor de (terug)betaling van een vorming is pas geldig als je je ook akkoord 

verklaart met deze ‘algemene voorwaarden’. Lees ze dus goed na voor je een aanvraag indient. 

 

 

Welke return verwachten we van jou? 

 

We investeren graag in jou, maar willen daar ook graag iets voor terug, in de eerste plaats in het 

belang van de sportende kinderen. 

 

Afhankelijk van de kostprijs van de opleiding/bijscholing, engageer je je om nog een tijd actief te 

blijven bij Jespo. 

 

€ 0,00 - € 45,00 € 45,00 - € 100,00 € 101,00 - € 300,00 

Je doet het sportseizoen uit 

als lesgever bij Jespo. 

Je blijft nog 1 sportseizoen 

bij Jespo actief vanaf de start 

van de cursus. 

Je blijft nog 2 sportseizoenen 

bij Jespo actief vanaf de start 

van de cursus. 

Wat als je je niet aan bovenstaande voorwaarden houdt? 

Je moet niets  

terugbetalen. 

Je betaalt 50% van de 

kostprijs van de 

opleiding/bijscholing terug 

aan Jespo. 

Als je binnen het jaar stopt:  

je betaalt 100% van de 

kostprijs van de 

opleiding/bijscholing terug aan 

Jespo. 

 

Als je tussen 1 en 2 jaar stopt:  

je betaalt 50% van de kostprijs 

van de opleiding/bijscholing 

terug aan Jespo. 

Wat als je de opleiding of bijscholing stopt zonder gemotiveerde reden? 

Je betaalt 100% van de kostprijs van de opleiding/bijscholing terug aan Jespo. 

Wat als je niet slaagt voor de opleiding/bijscholing (ook niet na de herkansing)? 

 

Je betaalt 25% van de kostprijs 

van de opleiding/bijscholing 

terug aan Jespo. 

Je betaalt 50% van de 

kostprijs van de 

opleiding/bijscholing terug 

aan Jespo. 
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Is de opleiding/bijscholing die je wil volgen wel relevant? 

 

De opleiding/bijscholing die wordt gevolgd, moet relevant zijn voor jouw functie als lesgever 

binnen Jespo. Je mag de relevantie altijd extra verantwoorden bij twijfel. De werkgroep vorming 

neemt steeds een weloverwogen beslissing in functie van deze (beargumenteerde) relevantie. 

 

 

Zijn er limieten qua kostprijs en aantal aanvragen? 

 

Als je opleiding of bijscholing meer dan 300,00 euro kost, dan beslist de raad van bestuur over de 

goedkeuring ervan.  

 

Er staat geen limiet op het aantal aanvragen per vrijwilliger per kalenderjaar. Je mag dus 

meerdere opleidingen/bijscholingen per kalenderjaar volgen en hiervoor steeds een aparte 

aanvraag indienen. Elke aanvraag zal apart worden behandeld. 

 

 

Wat moet ik doen als mijn opleiding/bijscholing is afgelopen? 

 

Je ontvangt enkel een terugbetaling als je na afloop van de opleiding of bijscholing volgende 

documenten bezorgt aan Jespo: 

 

 Factuur (of betaalbewijs) 

 Diploma (of deelname-attest) 

 

Als de opleiding/bijscholing al betaald werd door Jespo, zal je voorlopig geen 

vrijwilligersvergoedingen meer ontvangen zolang de bewijsstukken niet werden bezorgd aan 

Jespo. 

 

 

Tot slot 

 

Dubbele financiële steun 

Je kan/mag geen dubbele steun krijgen voor dezelfde opleiding/bijscholing. Jespo heeft het recht 

om gegeven financiële steun terug te vorderen indien er sprake is van dubbele financiële steun.  

 

Belangenvermenging 

Indien een vrijwilliger deel uitmaakt van de werkgroep vorming, heeft hij/zij geen 

beslissingsrecht over de (niet-)goedkeuring van zijn/haar aanvraag. De beslissing wordt dan 

genomen door de overige leden van de werkgroep vorming, aangevuld met 1 extern lid die deel 

uitmaakt van de raad van bestuur van Jespo. 


