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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTSUBSIDIES AAN ERKENDE 

HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN - 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 

- de Herentalse sportraad 

  

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

 

De projectsubsidies zijn bestemd voor: 

- begeleiding van sportverenigingen die externe deskundigheid inhuren om hun 

verenigingsstructuur te versterken en/of het vrijwilligersbeleid binnen hun vereniging willen 

uitbreiden 

- administratieve en/of logistieke ondersteuning  

- de ondersteuning van jeugdgerichte sportinitiatieven die door de sportclubs tijdens 

vakantieperiodes worden ondernomen, volledig onafhankelijk van de werking van de 

sportacademie 

- uitzonderlijke en éénmalige evenementen die door de erkende sportverenigingen worden 

georganiseerd. 

 

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 begeleiding van verenigingen wordt verstaan: 

Het inhuren van externe deskundigheid die samen met de leden van de vereniging de structuur van 

de vereniging analyseert, evalueert, corrigeert, bijstuurt en/of het nemen van initiatieven die tot doel 

hebben het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging uit te bouwen via deskundigheidsbevordering, 

ondersteuning en begeleiding, afspraken, werving en plaatsing, …  Het subsidiebedrag kan de kosten 

dekken van inhuring van deskundigheid en/of het initiatief m.b.t. vrijwilligersondersteuning.  Een 

subsidiebedrag wordt bepaald na advies van de sportraad. 

 

Administratieve en/of logistieke ondersteuning houdt in dat beroep kan worden gedaan op een 

deeltijdse administratieve en/of logistieke ondersteuning. Hiervoor kan een subsidie worden 

gevraagd van het stadsbestuur. Het subsidiebedrag wordt voorgesteld op basis van kwaliteit, grootte 

en sociaal-economische meerwaarde van het verenigingsproject na advies hierover van de sportraad. 

 

Onder organisatie van jeugdgerichte initiatieven door sportverenigingen wordt verstaan: 

Jeugdgerichte initiatieven die door sportverenigingen tijdens vakantieperiodes worden ondernomen, 

kan gesubsidieerd worden wanneer ze afzonderlijk van de sportacademie georganiseerd worden en 

openstaan voor alle kinderen/jeugd van Herentals. Een subsidiebedrag wordt bepaald op basis van 

deelnemersaantal, uitstraling, niveau, doelgroep, het aantal sportgekwalificeerde trainers, 

kosten/baten en meerwaarde t.o.v. gewone sportkampen na advies hierover van de sportraad. 
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Onder uitzonderlijke en éénmalige evenementen wordt verstaan: 

Voor uitzonderlijke en éénmalige evenementen die in Herentals worden georganiseerd kan een 

subsidiebedrag worden bepaald op basis van uitstraling, niveau deelnemersaantal, het aantal 

sportgekwalificeerde trainers, aandacht voor veiligheid en milieu, kosten/baten, en na advies 

hierover van de sportraad. 

 

ARTIKEL 3 - VOORWAARDEN 

Om in aanmerking te komen voor projectsubsidies 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 voor projectsubsidies indienen volgens de voorwaarden van dit reglement 

 

ARTIKEL 4 - AANVRAAGPROCEDURE 

De subsidieaanvraag gebeurt met een aanvraagformulier projectsubsidies (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. 

 

Het aanvraagformulier moet volgende bijlagen bevatten: 

- de samenstelling van het bestuur van de vereniging met vermelding van naam, volledig adres 

en functie van de leden van de raad van bestuur 

- een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten en jeugdwerking van de 

vereniging 

- een duidelijke en gedetailleerde omschrijving van het project waarvoor de subsidie wordt 

aangevraagd 

- een uitgebreide motivering van de aanvraag 

- een gedetailleerde realistische kosten-batenraming. 

 

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

schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, vóór 15 september van het betreffende dienstjaar. 

 

De dienst sport en recreatie bezorgt het aanvraagformulier aan de sportraad met de vraag tot advies. 

 

ARTIKEL 5 - TOEKENNING EN UITBETALING 

Het college van burgemeester en schepenen kan, na advies van de sportraad, overgaan tot 

toekenning van de projectsubsidies. 

 

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

aan de aanvragende sportvereniging. 

 

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

sportvereniging voor 30 november van het betreffende dienstjaar volgende bewijsstukken binnen: 

- kostennota’s 

- facturen of andere bewijzen. 

De dienst sport en recreatie berekent aan de hand van de bewijzen en het advies van de sportraad 

de bedragen van de projectsubsidies. Bij krediettekort wordt het krediet evenredig verdeeld over de 

goedgekeurde projecten. 
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De uitbetaling van de projectsubsidies gebeurt op bevel van het college van burgemeester en 

schepenen, door overschrijving op de post-bankrekening van de sportvereniging. 

 

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 betrokken vereniging en deze uitsluiten van verdere 

subsidiëring. 

 

 

BIJLAGE 1: aanvraagformulier projectsubsidies 


