
Pagina 1 van 3 

 

GR 17 december 2013 drempelverlagende bewegingsinitiatieven  

 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DREMPELVERLAGENDE 

BEWEGINGSINITIATIEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP - 

KWALITATIEVE BELEIDSSUBSIDIES 

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED 

Dit reglement is van toepassing op: 

-  Herentalse sportverenigingen die erkend zijn door de stad Herentals en die voldoen aan de 

kwaliteitscriteria voor subsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen – basisreglement 

- Individuele Herentalse inwoners met een handicap 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. 

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. 

 

Subsidies voor drempelverlagende instapinitiatieven voor personen met een handicap zijn bestemd 

voor: 

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

Herentalse sportverenigingen die voldoen aan de voorwaarden opgesteld in het 

erkenningreglement 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 nieuwe initiatieven moeten positief geadviseerd worden door minimaal de stedelijke 

sportraad en/of stedelijke raad voor personen met een handicap en/of werkgroep Anders 

sporten. 

De nieuwe initiatieven worden met de adviezen ter goedkeuring voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

Initiatieven die door andere instanties, overheden worden gesubsidieerd kunnen niet meer voor 

dezelfde modaliteiten worden gesubsidieerd. Aanvullende subsidies of subsidies voor andere 

modaliteiten zijn wel mogelijk. 

 

Dit reglement is niet van toepassing op: 

- Herentalse sportverenigingen die een subsidie voor hetzelfde doel ontvangen van een 

andere erkende Herentalse raad of van een andere gemeente. 

 

ARTIKEL 2 - DOEL 

Onder drempelverlagende verenigingsinstapinitiatieven voor personen met een handicap wordt 

verstaan: 

- nieuwe drempelverlagende sportinitiaties, lessenreeksen, trainingen en andere 

sportactiviteiten die in de Herentalse sportverenigingen specifiek aan personen met een 

handicap worden aangeboden 

- nieuwe G-sportafdelingen die in Herentalse sportverenigingen worden opgericht 

- nieuwe G-initiatieven om nieuwe leden te werven en te stimuleren tot blijvende 

bewegingsactiviteiten in Herentalse sportverenigingen 
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- 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. 

 

Een meerjarig initiatief kan maximaal 3 jaar (36 maanden) na elkaar ingediend worden. De aanvraag 

voor subsidiëring dient in dat geval jaarlijks hernieuwd te worden. 

 

De grootte van het toegekende subsidiebedrag is afhankelijk van de beoordeling van de 

vooropgestelde criteria: 

- de kwaliteit van het project; 

- de grootte van het project; 

- de sociaal-maatschappelijke waarde van het project. 

 

ARTIKEL 3 - VOORWAARDEN 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor 

personen met een handicap moet de erkende sportvereniging voldoen aan volgende voorwaarden: 

- opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk 

- controle, noodzakelijk voor de uitvoering van dit reglement toestaan 

- een aanvraag subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met 

een handicap indienen volgens de voorwaarden van dit reglement 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor 

personen met een handicap moet de individuele Herentalse inwoner voldoen aan volgende 

voorwaarden: 

- controle, noodzakelijk voor de uitvoering van dit reglement toestaan 

- een aanvraag subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met 

een handicap indienen volgens de voorwaarden van dit reglement 

 

ARTIKEL 4 - AANVRAAGPROCEDURE 

De subsidieaanvraag gebeurt met een aanvraagformulier drempelverlagende bewegingsinitiatieven 

(bijlage 1), te verkrijgen bij het stadsbestuur van Herentals, dienst sport en recreatie, 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Enkel dit formulier is geldig. 

 

Het aanvraagformulier moet volledig en nauwkeurig ingevuld worden en ondertekend door de 

voorzitter en secretaris van de sportvereniging, of door de aanvragende sporter, of door de 

ouder/voogd als het gaat om een minderjarige. 

 

Het aanvraagformulier moet: 

- uiterlijk voor 1 april ingediend worden voor nieuwe initiatieven die starten tussen 1 juli tot 

en met 31 december 

- uiterlijk voor 1 november ingediend worden voor nieuwe initiatieven die starten tussen 1 

januari tot en met 30 juni. 

 

Het aanvraagformulier moeten volgende bijlagen bevatten: 

- de identificatiegegevens van de aanvrager 

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

- aanvang, plaats en duur van het initiatief 

- de raming van de kosten 

 

Het aanvraagformulier met bijlagen wordt schriftelijk verstuurd aan het college van burgemeester en 

schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. 

 

De dienst sport en recreatie bezorgt het aanvraagformulier aan de sportraad met de vraag tot advies. 
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ARTIKEL 5 - TOEKENNING EN UITBETALING 

Het college van burgemeester en schepenen kan, na advies van de sportraad, afhankelijk van het 

initiatief, vooropgestelde criteria en adviezen, overgaan tot toekenning van de subsidie voor 

drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap. 

 

De dienst sport en recreatie deelt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen mee 

aan de aanvrager. 

 

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 dienst sport en recreatie: 

- 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. 

 

Een aangesteld personeelslid van het stadsbestuur kan ter plaatse de aanwending van de verleende 

subsidies controleren.  

 

De dienst sport en recreatie berekent aan de hand van de bewijzen de bedragen van de subsidie. 

Bij krediettekort wordt het krediet evenredig verdeeld over de goedgekeurde aanvragen. 

 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op bevel van het college van burgemeester en schepenen, 

door overschrijving op de post-bankrekening van de rechthebbende. 

 

ARTIKEL 6 - BETWISTINGEN EN SANCTIES 

Alle betwistingen in verband met de toekenning van de subsidie worden geregeld door het college 

van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad. 

 

Als de aanvrager onjuiste gegevens verstrekt of de voorwaarden van dit reglement niet naleeft, kan 

het college van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad, toegekende subsidies 

geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokkene en deze uitsluiten van verdere subsidiëring. 

 

 

BIJLAGE 1: aanvraagformulier drempelverlagende bewegingsinitiatieven 


