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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid; 
de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer 
Peter Verpoorten, raadslid; de heer Bart Michiels, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer 
Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, 
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; mevrouw Lore 
Wagemans, raadslid; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de 
heer Pieter Laureys, raadslid; de heer François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten, 
raadslid; de heer Ludo Van den Broeck, raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel 
De Cuyper, raadslid; de heer Stefan Geyzen, raadslid; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 3 december 2019 het subsidiereglement voor de werking van erkende 
Herentalse verenigingen goed. Ondertussen vroegen 137 verenigingen een werkingssubsidie aan. De 
stedelijke administratie merkte bij de behandeling van de dossiers enkele mogelijkheden tot 
verbetering. Daarnaast kreeg de sector vrije tijd ook van verschillende verenigingen opmerkingen 
over de nieuwe reglementen. 

De stedelijke administratie maakte een voorstel op om de reglementen te wijzigen. Deze voorstellen 
werden besproken op de gemeenteraadscommissie van 24 maart 2021.

Het college van burgemeester en schepenen keurde het reglement principieel goed op 6 april 2021.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur



Argumentatie
De aanpassingen gebeuren na overleg met de verenigingen en toelichting aan de raadsleden op de 
gemeenteraadscommissie van 24 maart 2021.

Volgende wijzigingen worden aangebracht:

 de definitie van activiteiten open voor een breed publiek werd aangepast
 een activiteitsdag wordt verduidelijkt met voorbeelden
 het vrijetijdspastarief wordt concreter omschreven
 aanpassing in de voorwaarden voor categorie 1 in het kader van verenigingen die enkel een 

evenement open voor een breed publiek organiseren
 aanpassing in de voorwaarden over de verzekering lichamelijke ongevallen in categorie 2
 in categorie 3 worden sociale media opgenomen
 in categorie 3 en 4 wordt de contactpersoon geschrapt en vervangen door contactgegevens 

of contactformulier.

Als bijlage werd het reglement toegevoegd met een aanduiding van de wijzigingen.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend subsidiereglement voor de werking van Herentalse verenigingen 
goed.

Subsidies 2021 - 2025

Subsidiereglement voor de werking van erkende Herentalse verenigingen

1. Periode

Het reglement geldt gedurende de periode van 10 mei 2021 tot en met 31 december 2025. Alle 
voorgaande subsidiereglementen met betrekking tot werkingssubsidies van erkende Herentalse 
verenigingen worden opgeheven met ingang van 10 mei 2021.

2. Doel

Het stadsbestuur ondersteunt de reguliere werking van de erkende Herentalse verenigingen.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door alle erkende Herentalse verenigingen volgens het 
erkenningsreglement van de stad Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en 
schepenen.

4. Voorwaarden

Definities:

 Actieve leden: de leden van de vereniging die zich op regelmatige basis inzetten voor de 
vereniging of die op regelmatige basis deelnemen aan activiteiten eigen aan de vereniging. 
Bezoekers van eenmalige activiteiten of evenementen zijn geen actieve leden.



 Activiteitsdag: een activiteitsdag is een dag waarop de actieve leden in groepsverband 
samenkomen om activiteiten eigen aan de vereniging uit te oefenen en zo een regelmatige 
werking realiseren. Bijvoorbeeld een vergadering of een repetitie zijn activiteitsdagen.

 Activiteit in Herentals open voor het brede publiek: dit is een activiteit die wordt (mee) 
georganiseerd door de vereniging en die geen activiteitsdag is, plaatsvindt op het 
grondgebied van Herentals, waar iedere geïnteresseerde aan kan deelnemen en die 
gepubliceerd wordt op de UiT-databank of gecommuniceerd wordt via  minstens 2 
communicatiekanalen. Als activiteiten meerdere dagen duren, telt elke dag waarvoor de 
deelnemers zich apart kunnen inschrijven of bij kunnen deelnemen. Voorbeelden zijn een 
eetdag, een fuif, een concert, een expositie, een toernooi, een evenement, een toertocht of 
een wedstrijd.

 Vrijetijdspastarief: een persoon die een vrijetijdspas van Herentals bezit, krijgt minstens 50 % 
korting op het tarief van de lidgelden van de vereniging en de inkomgelden van door de 
eigen vereniging georganiseerde activiteiten van een gelijkaardig lid zonder vrijetijdspas. Het 
vrijetijdspastarief wordt niet toegepast op de tarieven van consumpties of maaltijden.

 Een attest of diploma, relevant binnen de doelstelling of werking van de vereniging: een 
attest of diploma van een opleiding met de doelstelling om de persoonlijke bijdrage aan de 
primaire doelstelling van de vereniging te verbeteren of op peil te houden en zo mee te 
werken aan de kwaliteit van de werking of de interne organisatie.

De subsidie kan per erkende Herentalse vereniging slechts eenmaal per werkjaar aangevraagd 
worden. De vereniging dient het subsidiedossier volledig en correct in ten laatste op 30 september 
volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

5. Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals. 
De subsidie kan aangevraagd worden voor de reguliere werking van de erkende Herentalse 
vereniging. De toekenning van het bedrag van de subsidie wordt bepaald aan de hand van vier 
categorieën, een vereniging kan slechts tot één categorie behoren:

 De erkende Herentalse vereniging hoort bij categorie 1 als ze voldoet aan alle volgende 
voorwaarden:

1. minimum 10 actieve leden hebben waarvan 5 uit Herentals of een exclusieve G-
werking hebben of jaarlijks één activiteit in Herentals open voor het brede publiek 
organiseren

2. minimum 10 activiteitsdagen voor leden, in Herentals, per jaar hebben of één 
activiteit, open voor het brede publiek organiseren in Herentals

3. het vrijetijdspastarief toepassen op alle lid- en inkomgelden en dit vermelden op alle 
communicatie.

 De erkende Herentalse vereniging hoort bij categorie 2 als ze voldoet aan alle volgende 
voorwaarden:

1. minimum 20 actieve leden hebben waarvan 10 uit Herentals
2. minimum 20 activiteitsdagen voor leden, in Herentals, per jaar hebben
3. het vrijetijdspastarief toepassen op alle lid- en inkomgelden en dit vermelden op alle 

communicatie
4. een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle actieve leden en lichamelijke 

ongevallen voor alle vrijwilligers hebben



5. jaarlijks zelf minimum één activiteit in Herentals organiseren open voor het brede 
publiek.

 De erkende Herentalse vereniging hoort bij categorie 3 als ze voldoet aan alle volgende 
voorwaarden:

1. minimum 40 actieve leden hebben waarvan 20 uit Herentals
2. minimum 30 activiteitsdagen voor leden, in Herentals, per jaar hebben
3. het vrijetijdspastarief toepassen op alle lid- en inkomgelden en dit vermelden op alle 

communicatie
4. een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor alle 

actieve leden hebben
5. jaarlijks zelf minimum drie activiteiten in Herentals organiseren open voor het brede 

publiek
6. minimum 2 leden met een attest of diploma, relevant binnen de doelstelling of 

werking van de vereniging hebben
7. minimum 2 leden met een EHBO-attest hebben
8. een webpagina of een pagina op de sociale media die openbaar toegankelijk is, 

hebben met daarop de contactgegevens van de vereniging of een contactformulier, 
het aanbod en de eventuele lidgelden en/of toegangsgelden.

 De erkende Herentalse vereniging hoort bij categorie 4 als ze voldoet aan alle volgende 
voorwaarden:

1. minimum 100 actieve leden hebben waarvan 50 van Herentals
2. minimum 50 activiteitsdagen voor leden, in Herentals, per jaar hebben
3. het vrijetijdspastarief toepassen op alle lid- en inkomgelden en dit vermelden op alle 

communicatie
4. een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor alle 

actieve leden hebben
5. jaarlijks zelf minimum vijf activiteiten in Herentals organiseren open voor het brede 

publiek
6. minimum 5 leden met een attest of diploma, relevant binnen de doelstelling of 

werking van de vereniging hebben.
7. minimum 5 leden met een EHBO-attest hebben
8. een webpagina hebben met daarop de contactgegevens van de vereniging of een 

contactformulier, het aanbod en de eventuele lidgelden en/of toegangsgelden.

De subsidie bedraagt:

 200 euro voor verenigingen die behoren tot categorie 1
 450 euro voor verenigingen die behoren tot categorie 2
 950 euro voor verenigingen die behoren tot categorie 3
 1.250 euro voor verenigingen die behoren tot categorie 4.

Als de vereniging meer dan 25 % van het uitgekeerde subsidiebedrag verliest door het toepassen van 
het vrijetijdspastarief, dan compenseert het stadsbestuur dit verlies. De compensatie bedraagt het 
verlies boven de 25 % van het toegekende subsidiebedrag en bedraagt maximaal het toegekende 
subsidiebedrag.

Ten laatste op 30 september volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, 
bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken. Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.



De vereniging kan steeds aantonen dat ze aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie 
voldoet en werkt mee bij een controle door de stad.

6. Betaling

De subsidie wordt uitbetaald wanneer de erkende vereniging voldoet aan alle voorwaarden. Bij een 
tekort aan kredieten wordt de subsidie pro rata verdeeld volgens de categorieën.

7. Betwisting

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college 
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten 
voor verdere subsidiëring.

8. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 26 stem(men) voor: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; Evelyn 

Breugelmans; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Rob 
Lathouwers; Pieter Laureys; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom 
Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Griet Van Nueten; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo 
Van den Broeck; Marnix Verheyen; François Vermeulen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; 
Lore Wagemans

- 3 onthouding(en): Stefan Geyzen; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen
-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk  Soentjens

de voorzitter
Rutger Moons


