
 

Gemeenteraad 4 Februari 2014 

 

REGLEMENT SUBSIDIES AAN ORGANISATIES BIJ DEELNAME AAN HET 

VRIJETIJDSAANBOD DOOR MENSEN DIE IN ARMOEDE LEVEN 

 

 

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019, stimuleert en subsidieert de gemeente verder de 

participatie in cultuur, kunst, jeugdwerk en sport van mensen die in armoede leven. Het gaat hierbij 

om de deelname van zowel individuen als groepen aan het bestaande vrijetijdsaanbod, op sportief, 

jeugd of cultureel vlak. 

1. Begripsomschrijving 

A. Vrijetijdsactiviteit: activiteit op sportief, jeugd, kunst of cultureel vlak. 

B. Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie: lokaal netwerk waarin zowel het lokale bestuur van 

Herentals, de gemeentelijke diensten (cultuur, sport, sociale zaken en jeugd), het OCMW en de 

plaatselijke verenigingen, waar armen het woord nemen of als doelgroep hebben (vzw De 

Fakkel, vzw De Dorpel, Buurtwerking De Klink…), verenigd zijn. 

C. Lokale organisatie: organisatie die op het grondgebied Herentals structureel werkt met en 

voor mensen die in armoede leven. De doelstelling hierbij is armoede en uitsluiting in onze 

samenleving bestrijden. Bijvoorbeeld: vzw De Fakkel/ De Dorpel, Buurtwerking De Klink,… 

D. Mensen die in armoede leven: mensen met een bijstandsuitkering, met een inkomen uit 

sociale zekerheid of een minimumloon. Mensen met een financiële drempel om aan cultuur, 

kunst, jeugdwerk en sport te participeren. 

2. Subsidie aanvragen 

A. Het zijn de lokale organisaties die bij het schepencollege de subsidieaanvragen indienen en 

verklaren dat de deelnemers mensen zijn die in armoede leven. Hiervoor wordt hen een 

aanvraagformulier ter beschikking gesteld voor de opgave van: 

- de identiteit van de organisatie (ondernemingsnummer, officieel adres, bankrekening…) 

- de omschrijving van de activiteit 

- aantal deelnemers 

- financieel verslag: kosten voor deelname, vervoer, kinderopvang 

- bijlage: factuur van de toegangsbewijzen of de toegangsbewijzen zelf, betalingsbewijs gids, 

trein-, tram-, buskaarten, betalingsbewijs kinderopvang… 

De lokale organisatie dient deze aanvraag in bij de dienst sociale zaken uiterlijk 5 dagen voor 

het evenement. De lokale organisatie dient de verantwoordingsstukken zo snel mogelijk en 

uiterlijk op 30 november aan de dienst sociale zaken. 

B. Dienst sociale zaken: 

- onderzoekt of het initiatief/activiteit rechtstreeks ten goede komt aan personen die in 

armoede leven 

- onderzoekt de vrijetijdsactiviteit 

- onderzoekt of de aanvrager een ‘lokale organisatie’ is met een structurele werking met of 

voor personen die in armoede leven 

- verzamelt de financiële bewijsstukken (inkomkaart, factuur,…) 

- legt de subsidieaanvraag voor aan het schepencollege 

- informeert de aanvrager omtrent het besluit van het schepencollege. 

C. Het schepencollege kent, eventueel na advies van het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie, 

binnen de beschikbare budgetten, de subsidies toe. 

3. Welke kosten worden gesubsidieerd  

A. De deelname- en verplaatsingskosten voor mensen in armoede, vrijwilligers en begeleiders van 

de lokale organisaties komen in aanmerking voor subsidies. 



 

Betreft het voorstellingen, tentoonstellingen, cursussen, opleidingen, rondleidingen,… die ook 

binnen de eigen gemeente geprogrammeerd staan, dan genieten deze een absolute voorkeur. 

Wanneer de lokale organisatie hiervan afwijkt, zal ze een verantwoording moeten afleggen 

aan het college van burgemeester en schepenen. 

B. Deelname 

Deelnemen kost meer dan enkel het toegangskaartje of het lidgeld. In de deelnameprijs zijn 

eveneens de kosten voor een gids, vervoer bij deelname buiten de gemeente, reservatie en 

opvang van kinderen tot 12 jaar, begrepen. De subsidie bedraagt 80 % van de 

deelnamekosten. 

C. Verplaatsingen 

- De subsidie voor de verplaatsingskosten voor ritten boven de 50 km (enkel) wordt beperkt 

tot 60 % van de verplaatsingskosten. 

- Bij de vervoerskeuze kiest men voor de meest efficiënte oplossing en houdt men rekening 

met de kostprijs, de reistijd en de mobiliteit van de deelnemer(s). Het gebruik van het 

openbaar vervoer geniet de voorkeur. De verplaatsingskosten worden terugbetaald op 

voorlegging van financiële bewijsstukken voor het vervoer, naar de activiteit of het 

evenement, per trein, tram, bus, Minder Mobielen Centrale (MMC), taxistop… of door een 

onkostennota voor vervoer met privé-wagen(s). Voor het berekenen van de subsidie voor 

het vervoer, naar de activiteit of evenement, per trein, tram, bus, Minder Mobielen 

Centrale (MMC), taxistop… of door een onkostennota voor vervoer met privé-wagen(s). 

Voor berekenen van de subsidie voor het vervoer met privé-wagens wordt het 

kilometerbedrag gebruikt zoals dit van toepassing is voor de dienstverplaatsingen met de 

eigen wagen, voor het personeel van het stadsbestuur van Herentals. 

- Worden niet terugbetaald: 

- taxivervoer 

- regelmatige verplaatsingen, eigen aan het lidmaatschap van vereniging (trainingen, 

wedstrijden,…) 

- verplaatsingen als het evenement of de activiteit gratis is 

- verplaatsingen die buiten de activiteit of het evenement vallen 

(bijvoorbeeld zonder geldige reden een activiteit onderbreken, verplaatsingen omdat 

men geen gebruik maakt van de inbegrepen overnachtingsmogelijkheden,…. 

- parkeerkosten 

- fietsvergoeding 

4. Welke kosten worden niet gesubsidieerd  

- indien de subsidieaanvrager voor dezelfde activiteit, van het Fonds Vrijetijdsparticipatie van de 

Vlaamse minister van Cultuur of van een andere derde, een subsidie ontvangt 

- consumpties en vestiairekost 

- kosten voor kinderopvang als de activiteit gratis is 

- huur en aankoop van instrumenten 

5. Terugbetaling 

Ingeval van oneigenlijk gebruik wordt de verleende subsidie teruggevorderd. 

6. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het jaarbudget overschrijdt, worden de toelagen 

evenredig tot deze grens verminderd. 

7. Kredieten hiervoor worden voorzien in het budget. 

 


