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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE 

SPORTVERENIGINGEN DIE DEELNEMEN AAN DE ORGANISATIE VAN DE 

SPORTACADEMIE - 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 

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.  

 

Dit reglement is niet van toepassing op: 

- initiatieven die een commercieel doel beogen. 

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

andere erkende Herentalse raad of van een andere gemeente. 

 

ARTIKEL 2 - DOEL 

Onder sportacademie wordt verstaan: 

Sportactiviteiten, sportinitiaties, lessenreeksen en vakantieactiviteiten ter bevordering van de 

algemene gezondheid en conditie van jongeren, volwassenen en senioren, … georganiseerd in 

samenwerking met de sportverenigingen. 

 

Het doel is instapinitiatieven aanbieden zodat op termijn het reguliere clubaanbod wordt uitgebreid. 

Verschillende doelgroepen (senioren, vrouwen, …) kunnen op termijn in de bestaande 

verenigingsstructuren worden opgenomen op verschillende tijdstippen (middag, overdag, vakanties, 

…) 

 

Onder “actieve participatie aan de sportacademie” wordt verstaan: 

- het afvaardigen van een gediplomeerde lesgever/lesgeefster van de sportvereniging voor de 

invulling van sportactiviteiten, sportinitiaties, lessenreeksen en/of de (vakantie)activiteiten 

- deelname aan voorbereidende vergaderingen en besprekingen 

- ter beschikking stellen van sportinfrastructuur en sportmateriaal voor de 

(vakantie)activiteiten 

- instaan voor extra begeleiding bij de activiteiten indien nodig,  

- zorgen voor een kwalitatieve uitbouw (voorbereiding, evaluatie, bijsturen, …) van het 

sportaanbod, 

- bevordering van instroommogelijkheden bij de vereniging. 

 

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van volgende kwaliteitscriteria: 

1. Clubengagement voor een drempelverlagend sportaanbod voor verschillende 

doelgroepen.  

1.1 voorwaarde: instapbevestiging in project via brief of mail 

2. Participeren in planmatig gestructureerd overleg 

2.1 voorwaarde: deelname aan voorbereidende vergaderingen 

3. de sportvereniging zorgt voor gediplomeerde gekwalificeerde begeleiding. 

3.1 de lesgever moet: 
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 3.1.1 gediplomeerd zijn als bachelor of master L.O. 

 3.1.2 of tenminste in het bezit zijn van een door de Vlaamse Trainersschool of van 

een door de stad Herentals en de sportraad erkend trainersdiploma voor de 

betrokken sporttak 

 3.1.3 of gelijkgestelde diploma’s en de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben op het 

 ogenblik dat zijn/haar activiteit start 

 3.1.4 of minimum geslaagd zijn in het tweede jaar bachelor van de opleiding 

 lichamelijke opvoeding en sport. 

3.2 voorwaarde: overmaken van diploma lesgever 

4. de sportvereniging laat de lesgever de lessen/trainingen voorbereiden 

4.1 voorwaarde: overmaken van uitgewerkte lesvoorbereiding(en) 

5. de sportvereniging evalueert de lessen en de resultaten van de inspanningen 

(doorstroming naar sportvereniging, kwaliteit, enz.) 

5.1 voorwaarde: overmaken van gestandaardiseerde evaluatie 

6. de sportvereniging biedt drempelverlagende instapmogelijkheden in de sportvereniging 

6.1 voorwaarde: aanbieden van infofolder continue bewegingsmogelijkheden in 

verenigingsverband en/of probeersessie(s) en/of eenmalige instapreductie en/of andere 

drempelverlagende instapinitiatieven. 

 

De subsidie wordt toegekend aan de sportclub als volgt: 

- 30 euro per sessie (1 uur tot 1.30uur) 

- 75 euro per sessie halve dag (3 uur) 

- 150 euro per dag (6 uur) 

- indien de sportclub gebruik maakt van de stedelijke sportinfrastructuur zijn de kosten ten 

laste van het stadsbestuur. 

 

ARTIKEL 3 - VOORWAARDEN 

Om in aanmerking te komen voor de subsidies voor deelname aan de organisatie van de 

sportacademie 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 subsidies voor de deelname aan de organisatie van de sportacademie 

indienen volgens de voorwaarden van dit reglement 

 

ARTIKEL 4 - AANVRAAGPROCEDURE 

De aanvraag tot deelname gebeurt met een aanvraagformulier deelname sportacademie ( 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 wordt schriftelijk verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, 3 maanden voor de betreffende vakantie of activiteit. 

 

De dienst sport en recreatie bezorgt het aanvraagformulier en de aanvraag tot deelname aan de 

sportraad met de vraag tot advies. 

 

ARTIKEL 5 - AANVRAAG VOOR UITBETALING 

Een aanvraag voor uitbetaling van de subsidies voor deelname aan de organisatie van de 

sportacademie wordt schriftelijk verstuurd aan het stadsbestuur van Herentals, dienst sport en 

recreatie, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, uiterlijk 4 weken na de activiteit. 
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De aanvraag tot uitbetaling moet volgende bijlagen bevatten: 

- bewijs deelname aan voorbereidende vergadering 

- kopie diploma lesgever 

- uitgewerkte lesvoorbereiding(en) 

- gestandaardiseerde evaluatie 

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

voor deelname aan de organisatie van de sportacademie. De subsidies worden toegekend tot 

uitputting van het subsidiebedrag. 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan overgaan tot toekenning van de subsidies voor 

deelname aan de organisatie van de sportacademie. 

 

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 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. 

 

ARTIKEL 7 – OPHEFFING 

Dit reglement vervangt vanaf 01/01/2016 het voorgaand reglement met betrekking tot de subsidies  

voor erkende Herentalse sportverenigingen die deelnemen aan de organisatie van de sportacademie 

– kwalitatieve beleidssubsidies. 

 

BIJLAGE 1: aanvraagformulier deelname sportacademie 

 

 

 

 

 


