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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR KADERVORMING VOOR 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
De subsidies voor kadervorming zijn bestemd voor:
- pedagogische, methodische en geprogrammeerde vorming en vervolmaking
- voor kaderleden, bestuursleden, trainers, scheidsrechters en actieve leden die de bedoeling
hebben in de toekomst verantwoordelijkheid te dragen
- sportieve en bestuursmatige begeleiding van het sportieve verenigingsleven
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
Dit reglement is niet van toepassing op:
- cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding
- stages verbonden aan de opleiding
- cursussen die uitsluitend de initiatie of vervolmaking in sportdisciplines beogen.
- Herentalse sportverenigingen die een subsidie voor hetzelfde doel ontvangen van een
andere erkende Herentalse raad of van een andere gemeente.
De subsidies voor kadervorming zijn financiële tegemoetkomingen van het stadsbestuur. De subsidie
bedraagt 100 % van het inschrijvingsgeld met een maximum van 150,00 euro (per cursus) en de
vervoerskosten met een maximum van 150,00 euro (per cursus).
ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor subsidies voor kadervorming moet de sportvereniging voldoen aan
volgende voorwaarden:
- de cursist moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Herentals op het
moment van de aanvraag;
- de cursist moet bewijzen dat hij lid is van een door de stad Herentals erkende
sportvereniging;
- de cursist moet minimum 16 jaar zijn;
- de cursist moet een cursus volgen die door de Vlaamse Trainersschool, een erkende Vlaamse
of Belgische sportfederatie, provinciale dienst of sportregio Kempen wordt gegeven.
- Een aanvraag voor subsidies voor kadervorming indienen volgens de voorwaarden van dit
reglement
- Controle, noodzakelijk voor de uitvoering van dit reglement, toestaan
De vervoerskosten worden vergoed aan de hand van de wettelijke berekeningen afstanden/tarieven.
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Een tweede of volgende cursus van dezelfde cursist kan toegekend worden door het college van
burgemeester en schepenen binnen de perken van het krediet nadat alle eerste aanvragen werden
toegekend.
ARTIKEL 3 - AANVRAAGPROCEDURE
De subsidieaanvraag gebeurt met een aanvraagformulier kadervorming (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 uitnodiging en/of programma van de cursus;
- bewijs van betaling
- bewijs van aanwezigheid
- eventuele attesten of voorlopige attesten/diploma’s
- bewijs van vervoerskosten of aantal gereden kilometers met vermelding van vertrek- en
aankomstadres en met wie er eventueel gecarpoold werd.
- een verklaring dat geen andere tegemoetkoming wordt verstrekt voor het volgen van
bedoelde cursus.
Na het einde van de cursus of vóór 15 november moet de sportvereniging het aanvraagformulier met
bijlagen schriftelijk versturen aan het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30,
2200 Herentals.
Voor cursussen die nog niet beëindigd zijn op 15 november van het betreffende dienstjaar, kan het
daaropvolgende kalenderjaar een aanvraag worden ingediend. Voor meerjarencursussen moet per
kalenderjaar een aanvraag ingediend worden.
De dienst sport en recreatie bezorgt het aanvraagformulier aan de sportraad met de vraag tot advies.
ARTIKEL 4 - TOEKENNING EN UITBETALING
Het college van burgemeester en schepenen kan, na advies van de sportraad, overgaan tot
toekenning van de subsidies voor kadervorming.
Bij krediettekort wordt het krediet evenredig verdeeld over de goedgekeurde aanvragen.
De dienst sport en recreatie deelt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen mee
aan de aanvragende sportvereniging.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt op bevel van het college van burgemeester en schepenen,
door overschrijving op de post-bankrekening van de sportvereniging.
ARTIKEL 5 - 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.
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ARTIKEL 6 – OPHEFFING
Dit reglement vervangt vanaf 01/01/2016 het voorgaand reglement met betrekking tot de subsidies
voor kadervorming voor erkende Herentalse sportverenigingen – kwalitatieve beleidssubsidies.
BIJLAGE 1: aanvraagformulier kadervorming
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