
               
                       

 

 

Beste clubbestuurder 
 
Het einde van het jaar komt in zicht. Daarom vindt het stadsbestuur en de sportraad het 
belangrijk om u tijdig op de hoogte te brengen van richtlijnen en deadlines voor het aanvragen 
van uw werkingssubsidies of het aanleveren van uw werkingsverslag om de erkenning als 
sportvereniging te behouden. 
 
Subsidie voor de reguliere werking van sportverenigingen en de impulssubsidie: 
Als uw sportvereniging erkend is door het college van burgemeester en schepenen en de 
werking van uw club voldoet aan de andere voorwaarden, dan kan u de basis- en 
impulssubsidie aanvragen. U vindt alle voorwaarden in het reglement op 
www.herentals.be/werkingssubsidie-sport en op www.herentals.be/impulssubsidie-
jeugdwerking-sportclubs . Om de administratieve verwerking van uw aanvraag vlot en correct 
te laten verlopen, vindt u hieronder enkele richtlijnen. 
 
1. U downloadt de identificatiefiche en de clubfiche op: 

www.herentals.be/werkingssubsidie-sport.  
2. U vult beide documenten bij voorkeur volledig digitaal in. Op deze manier is er geen 

twijfel over getallen en de leesbaarheid van het document.  
3. De identificatiefiche moet ondertekend worden. U drukt deze af en ondertekent die. U 

kan deze aanleveren via een scan of op papier. De clubfiche zelf moet niet meer 
ondertekend worden. 

4. Als u geen impulssubsidie wenst aan te vragen, laat u het deel hierover open. 
5. U voegt alle gevraagde bijlagen toe. (digitaal of op papier) 
6. U levert de identificatiefiche en de clubfiche aan voor 15 maart 2018 om uiterlijk 16 uur. 

U doet dit bij voorkeur via mail naar sportdienst@herentals.be of u levert dit aan tegen 
een ontvangstbewijs in sportcomplex de Vossenberg. 

7. Als het dossier niet tijdig bezorgd is, niet voldaan is aan de gestelde criteria cfr. het 
reglement, onvolledig is, bewijsstukken ontbreken komt de vereniging geheel of 
gedeeltelijk niet in aanmerking voor subsidiëring. 

8. Als u geen subsidies aanvraagt, dan levert u een werkingsverslag van 2017 aan de 
sportdienst om de erkenning van uw vereniging te behouden. 

 
In februari 2018 organiseert het stadsbestuur enkele consultmomenten waar u met al uw 
vragen over uw subsidiedossier terecht kan. Deze data worden op een later moment 
meegedeeld aan alle sportverenigingen. 
 
Als u vragen heeft over het invullen en aanleveren van uw subsidiedossier, dan kan u steeds 
contact opnemen met Jef Wellens of Krista Janssen bij de afdeling sport, jeugd & 
internationale samenwerking. U maakt hiervoor best een afspraak via 
sportdienst@herentals.be of via het nummer 014-21 21 86. 
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