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Aan: stadsbestuur Herentals 

  Afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking 

   Augustijnenlaan 30 

               2200 Herentals 

 

 

Aanvraagformulier voor subsidies voor drempelverlagende 

bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap 
 

Dit aanvraagformulier met bijlagen moet schriftelijk verstuurd worden aan het college van 

burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, Herentals: 

- uiterlijk voor 1 april voor nieuwe initiatieven die starten tussen 1 juli tot en met 31 december 

- uiterlijk voor 1 november voor nieuwe initiatieven die starten tussen 1 januari tot en met 30 

juni. 

Enkel dit formulier is geldig. 

 

Naam sportvereniging:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Naam en voornaam aanvrager: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Functie in de vereniging: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres sportvereniging:  ………………………………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon sportvereniging:  …………………………………………………………………………………………………… 

Mailadres contactpersoon sportvereniging: …………………………………………………………………………………… 

 

Dit aanvraagformulier moeten volgende bijlagen bevatten: 

- de identificatiegegevens van de aanvrager 

- een duidelijke omschrijving van het project met doelpubliek en raming aantal deelnemers 

- aanvang, plaats en duur van het initiatief 

- de raming van de kosten 

 

Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen brengt de 

sportvereniging ten laatste 2 maanden na de einddatum van het project volgende bewijsstukken 

binnen bij de afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking: 

- een bondig verslag en evaluatie van het initiatief 

- een financieel verslag over alle uitgaven en inkomsten van het initiatief met kopie van 

bewijsstukken 

- jaarlijks een tussentijdse evaluatie bij initiatieven die over meerdere jaren lopen. 

 

Dit formulier moet volledig en nauwkeurig ingevuld worden en ondertekend door de voorzitter en 

secretaris van de aanvragende vereniging. 

 

Opgemaakt te Herentals, op (datum) 

 

 

Handtekening voorzitter     Handtekening secretaris 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Subsidies voor drempelverlagende instapinitiatieven voor personen met een handicap zijn bestemd voor: 

- nieuwe initiatieven voor personen met een handicap die georganiseerd worden door verenigingen die 

voldoen aan de voorwaarden opgesteld in het erkenningsreglement voor Herentalse sportverenigingen 

- nieuwe initiatieven om nieuwe bewegingsdeelname door individuele Herentalse inwoners met een handicap 

te stimuleren bij niet-Herentalse verenigingen met een specifiek bewegingsaanbod dat niet in de Herentalse  

sportverenigingen aanwezig is.  De aanvrager(s) moet(en) ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de 

stad Herentals. 


