GEMEENTERAAD 8 NOVEMBER 2016
SUBSIDIEREGLEMENT INITIATIEVEN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE
KINDEREN EN JONGEREN

DOEL EN PERIODE
De deelname aan het bestaande verenigingsleven en andere (vrijetijds)activiteiten voor alle kinderen
en jongeren mogelijk maken en 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
Kinderen en jongeren tussen 5 en 25 jaar die:
- omwille van hun kwetsbaarheid niet of te weinig de kans krijgen om deel te nemen aan het
‘normale’ maatschappelijke leven;
- en in die hoedanigheid gekend zijn door het OCMW of houder zijn van een vrijetijdspas;
- en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Herentals.
WAT
Volgende initiatieven worden gesubsidieerd:
- groepsinitiatieven speciaal gericht op kansarme jongeren;
- initiatieven georganiseerd door organisaties die onder één van volgende categorieën vallen:
- jeugdwerk
- culturele organisaties
- socio-culturele organisaties
- onderwijs
- sportactiviteiten
- sportverenigingsleven
- het lidgeld van de bovenstaande organisaties, met uitzondering van onderwijs;
- de aankoop van uniformen voor deelname aan het jeugdwerk of de aankoop van sportkledij voor
deelname aan het sportverenigingsleven.
Stedelijke initiatieven komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Deze initiatieven worden
‘gesubsidieerd’ via de vrijetijdspas.
DE AANVRAAG EN TOEZEGGING
De subsidieaanvraag moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- ingevuld zijn op het daartoe bestemde formulier
- ten laatste zes maanden na het initiatief ingediend zijn bij de dienst welzijn van de stad.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over het toekennen van de subsidies. Elke
aanvraag wordt schriftelijk beantwoord, met de eventuele vermelding van het subsidiebedrag.
UITBETALING EN OVERSCHOT
- De uitbetaling gebeurt pas als het bewijs van deelname en het betalingsbewijs van het evenement
op de dienst welzijn zijn ingediend.
- Per initiatief, lidgeld of aankoop van een uniform of sportkledij wordt 80% van de prijs
gesubsidieerd.
- Per jaar kan de volledige subsidie nooit meer dan 175,00 euro per jongere bedragen.
- De subsidie wordt uiterlijk een maand na het ontvangen van de bewijsstukken gestort.
De uitbetaling van de initiatieven en het lidgeld krijgen voorrang op de uitbetaling van de uniformen
en sportkledij. Daardoor worden al de aanvragen voor de uitbetaling van de uniformen en sportkledij
gebundeld aan het einde van het jaar. Per kind wordt er 80% gesubsidieerd voor de aankoop van
uniformen en sportkledij en dit met een maximum van 50,00 euro per jongere.

Als het krediet niet volstaat om alle aanvragen te subsidiëren, dan wordt het tekort procentueel
verdeeld over alle aanvragen.
De subsidie wordt uitgekeerd aan de aanvrager. Dit kan de jongere in kwestie zijn, de vereniging, de
school of de ouders.
ONRECHTMATIGHEDEN
Indien onjuiste gegevens aanleiding hebben gegeven tot het verkrijgen van een subsidie, kan het
college van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen.
OPHEFFING
De gemeenteraad heft het reglement subsidie initiatieven maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren goedgekeurd door de gemeenteraad van 05/11/2013 op met ingang van de
inwerkingtreding van onderhavig reglement.

