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SUBSIDIEREGLEMENT JUBILERENDE VERENIGINGEN 
 

 

Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde budget wordt onder de hiernavolgende 

voorwaarden een subsidie verleend aan jubilerende verenigingen. 

 

ARTIKEL 1 

In de periode tussen 1 juli 2013 tot en met 31 december 2019 kunnen jubilerende Herentalse 

verenigingen die 25 jaar of een veelvoud van 25 jaar bestaan in het jaar waarvoor zij een 

subsidieaanvraag indienen, een subsidie van het stadsbestuur verkrijgen. 

 

ARTIKEL 2 

Uitsluitend verenigingen die minstens drie jaar lid zijn (vanaf de datum van aanvraag) van een van de 

door de gemeenteraad erkende adviesraden en die voldoen aan de voorwaarden bepaald onder 

artikel 1, maken aanspraak op een subsidiebedrag. Een uitzondering kan verleend worden indien er 

een positief advies van de betreffende adviesraad wordt uitgebracht. 

Uit de schriftelijke aanvraag moet duidelijk blijken wanneer de vereniging werd gesticht, voor zover 

dat nog niet bekend was gemaakt aan het stadsbestuur. 

 

ARTIKEL 3 

De toekenning van de bijzondere subsidie is een bevoegdheid van de gemeenteraad en wordt 

goedgekeurd in het jaar dat voorafgaat aan het jubileumjaar. 

 

ARTIKEL 4 

De subsidiebedragen worden als volgt vastgesteld: 

De onder artikel twee bedoelde verenigingen die 25 jaar bestaan of een veelvoud van 25 jaar, 

ontvangen een subsidiebedrag dat 10 maal het aantal jaar van bestaan bedraagt, met een maximum 

van 1000 euro.  

 

ARTIKEL 5 

De vereniging moet voor het verkrijgen van de subsidie een schriftelijke aanvraag indienen, die in het 

bezit van het stadsbestuur moet zijn vóór 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het 

jubileumjaar. 

 

ARTIKEL 6 

In geval van twijfel over de stichtingsdatum wordt advies gevraagd aan de betrokken adviesraad en 

het college van burgemeester en schepenen. Aan de hand van dat advies neemt de gemeenteraad de 

uiteindelijke beslissing. 

 

ARTIKEL 7 

De toekenning van deze subsidies is onverenigbaar met de toekenning van nominatieve subsidies 

door de stad Herentals voor hetzelfde project in hetzelfde budgetjaar. 


