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REGLEMENT 

SUBSIDIE CULTURELE EVENEMENTEN EN PROJECTEN 
 

 

DOEL EN PERIODE 

 

Kinderen en jongeren laten participeren aan én genieten van vernieuwende jeugdinitiatieven, het 

kunstgebeuren en het cultuuraanbod om zo hun persoonlijke, sociale en creatieve groei te stimuleren. 

 

Dit reglement geldt voor de periode van het meerjarenplan 2014-2019. De periode waarop de subsidie van 

toepassing is, loopt van 1 januari tot en met 31 december. De datum van het initiatief is de geldende 

datum. 

 

VOOR WIE 

 

- erkende lokale jeugdwerkinitiatieven; 

- lokale verenigingen, leerlingenraden, occasionele groepen die een project willen organiseren; 

- de aanvrager moet minimaal 18 jaar zijn en de werkelijke organisator zijn van het project. 

 

WAT 

 

Een cultureel evenement of project moet: 

- gericht zijn naar en openstaan voor alle geïnteresseerde kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar; 

- de gewone werking van de organisatie overstijgen; 

- volgende kunstvormen aan bod laten komen: woordkunsten, kleinkunst, cabaret, instumentale of 

vocale muziek, theater, dans, poppenspel, beeldende kunst, fotografie, video, nieuwe media; 

- plaatsvinden op het grondgebied van Herentals. 

- vrij toegankelijk zijn (geen inkom vragen). 

 

Elke aanvrager (jeugdvereniging / leerlingenraad / …) mag de subsidie maximaal tweemaal per jaar 

aanvragen. 

 

DE AANVRAAG EN TOEZEGGING 

 

De subsidieaanvraag moet: 

- ingevuld zijn op het daartoe bestemde formulier; 

- vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken; 

- één maand voor het evenement ingediend worden bij de jeugddienst. 

 

Aanvragen die ingediend worden door een organisator die geen erkend lokaal jeugdwerkinitiatief is, 

worden pas gesubsidieerd na gunstig advies van de jeugdraad. Indien de aanvraag negatief wordt 

geadviseerd, wordt dit schriftelijk gemotiveerd door de jeugdraad. 

 

Het college beslist over het toekennen van de subsidies. Elke aanvraag wordt schriftelijk beantwoord, met 

de eventuele vermelding van het subsidiebedrag. 
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UITBETALING 

 

De uitbetaling gebeurt pas indien uiterlijk een maand na datum van het evenement of project volgende 

bewijsstukken op de jeugddienst zijn ingediend: 

- een korte evaluatie van het cultureel evenement of project op het daartoe bestemde 

evaluatieformulier; 

- een financieel verslag, gestaafd met de nodige betaalde facturen/rekeningen van de kosten die een 

rechtstreeks verband hadden met het culturele karakter van het evenement (bijvoorbeeld een 

kopie van het factuur van de artiest of het gezelschap);  

- promotiemateriaal (affiche, e-mail, flyer, …). 

 

Het subsidiebedrag bedraagt 50 % van de onkosten met een maximum van 250 euro. 

 

De subsidie wordt uiterlijk 1 maand na het ontvangen van de bewijsstukken gestort.  

 

OVERSCHOT EN ONRECHTMATIGHEDEN 

 

Kredieten die overblijven, worden bij beslissing van het schepencollege toegevoegd aan het 

begrotingskrediet voor de subsidie aan de vzw Fonds Herentalse Jeugdlokalen of aan de kampsubsidie of 

aan de subsidie voor het jeugdwerk. 

 

Indien onjuiste gegevens aanleiding hebben gegeven tot het verkrijgen van een toelage, kan het college van 

burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen. 

 


