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REGLEMENT 

SUBSIDIE INTERNATIONALE SAMENWERKING: NOORDWERKING 

ONTWIKKELINGSEDUCATIE 
 

VOOR WIE EN WAT 

 

Binnen de perken van het goedgekeurde krediet in de gemeentebegroting worden de subsidies 

uitgekeerd voor initiatieven van organisaties, instellingen en particulieren die beantwoorden aan de 

doelstellingen vooropgesteld door de derdewereldraad van Herentals. 

 

Onder ‘activiteit’ wordt verstaan: een op zichzelf staande éénmalige activiteit met open karakter 

(uitgezonderd voor scholen en verenigingen) die bijdraagt tot de bewustmaking van de 

derdewereldproblematiek. De subsidie kan enkel gebruikt worden voor dat deel van de activiteit met 

een duidelijke ontwikkelingseducatieve inhoud (vb. fairtradeproducten,…). 

 

Voor deze subsidie komen uitsluitend organisaties, instellingen en particulieren in aanmerking die 

geen andere vorm van subsidie van de derdewereldraad ontvangen uitgezonderd voor activiteiten in 

het kader van Wereldtals. 

 

DE AANVRAAG EN TOEZEGGING 

 

De subsidieaanvraag moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

- ingevuld zijn op het daartoe bestemde formulier; 

- minstens twee maanden voor de aanvang van de activiteit ingediend worden bij de dienst 

jeugd en internationale samenwerking, Stadspark z/n, Herentals; 

- een kostenraming bevatten; 

- volgende bewijsstukken moeten uiterlijk een maand na datum van het evenement bij de 

dienst jeugd en ontwikkelingssamenwerking, Stadspark z/n, Herentals worden ingediend. 

o een korte evaluatie van het evenement 

o een financieel verslag, gestaafd met de nodige bewijsstukken van de uitgaven 

o een bewijsstuk van de inkomsten, indien die er zijn 

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

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt, voorafgaand aan de activiteit, een principiële 

beslissing over het toekennen van de subsidie, rekening houdende met het schriftelijke en 

gemotiveerde advies van de derdewereldraad. Elke aanvraag wordt schriftelijk beantwoord, met de 

eventuele vermelding van het subsidiebedrag. 

 

UITBETALING EN OVERSCHOT 

 

- De subsidie gebeurt enkel op basis van een financieel tekort. Hiermee wordt bedoeld dat de 

aanvrager recht heeft op het verliessaldo tussen inkomsten en uitgaven, met een maximum 

van 300,00 euro.  

- De subsidie wordt uiterlijk twee maanden na de activiteit gestort. 
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De subsidie is éénmalig. Een mogelijke tweede of volgende aanvraag wordt betoelaagd binnen de 

perken van het krediet nadat eerst wordt ingegaan op alle eerste aanvragen. 

 

ONRECHTMATIGHEDEN 

 

Gebeurlijke geschillen zullen door het college van burgemeester en schepenen beslecht worden, na 

voorafgaand advies van de derdewereldraad. 

 

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

college van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen. 


