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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen die een zaal 
huren bij Sport Vlaanderen omdat zij niet of onvoldoende terecht kunnen in de stedelijke 
sportinfrastructuur. Op 9 september 2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis 
van de ontwerpreglementen. De ontwerpreglementen werden ter advies aan de verschillende 
adviesraden voorgelegd. De adviesraden konden hun advies indienen tot uiterlijk 14 oktober 2019.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Herentals heeft momenteel een subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen die 
een zaal huren bij Sport Vlaanderen omdat zij niet of onvoldoende terecht kunnen in de stedelijke 
sportinfrastructuur. Het nieuwe reglement wordt open getrokken naar alle erkende Herentalse 
verenigingen. De huur van de zaal kOsh Campus Ieperstraat is relatief nieuw en wordt veel gebruikt 
door erkende Herentalse sportverenigingen. Voor de directie van kOsh was het niet mogelijk om een 



gebruiksovereenkomst op te stellen conform die van Campus De Vesten en die van  sporthal 
Noorderwijk. De administratie acht het wenselijk deze infrastructuur toe te voegen aan het 
reglement. Omdat verenigingen meestal werken met werkingsjaren wordt in het nieuwe reglement 
niet langer gewerkt met kalenderjaren maar wel met werkingsjaren.

Over het subsidiereglement voor de huur van een zaal bij Sport Vlaanderen en kOsh Campus 
Ieperstraat voor sportieve activiteiten werden geen adviezen geformuleerd. 

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:  

Subsidies 2020-2025

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE HUUR VAN EEN ZAAL BIJ SPORT VLAANDEREN EN KOSH CAMPUS 
IEPERSTRAAT VOOR SPORTIEVE ACTIVITEITEN

1. Periode

Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

2. Doel

 De stad ondersteunt de werking van de Herentalse verenigingen door tegemoet te komen in 
de huur van een zaal bij Sport Vlaanderen en bij kOsh Campus Ieperstraat.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door:

 erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de stad Herentals, 
bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen die in Herentals 
binnensportaccommodatie bij Sport Vlaanderen en bij kOsh Campus Ieperstraat huren 
omdat zij niet of onvoldoende terecht kunnen in gelijkwaardige sportinfrastructuur beheerd 
door het stadsbestuur van Herentals

 erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de stad Herentals, 
bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen die als hoofdactiviteit sport 
aanbieden.

4. Voorwaarden

 De infrastructuur wordt gehuurd voor het uitoefenen van activiteiten conform het primaire 
doel van de vereniging.

 De infrastructuur wordt gehuurd voor de reguliere werking.
 Er worden geen inkomgelden gevraagd.
 Er werd een huurovereenkomst ondertekend vóór het gebruik van de sporthal.

5. Aanvraag



De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals. 
Dit moet gebeuren ten laatste op 30 september na het werkjaar. Het werkjaar loopt van 1 september 
tot en met 31 augustus.

De subsidie kan aangevraagd worden voor:

 de huur van binnensportaccommodatie bij Sport Vlaanderen.
 de huur van binnensportaccommodatie bij kOsh Campus Ieperstraat.

De subsidie bedraagt het verschil tussen de huurprijs bij Sport Vlaanderen of kOsh Campus 
Ieperstraat en de gemeentelijke retributie voor gelijkwaardige sportinfrastructuur.

Ten laatste op 30 september bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken:

 De facturen of kostennota’s opgemaakt door de verhuurder met duidelijke vermelding van 
huurbedragen, data en gehuurde infrastructuur.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

6. Betaling

De subsidie wordt uitbetaald na verdeling van het budget.

Bij een krediettekort wordt de subsidie evenredig verdeeld over de goedgekeurde aanvragen.

Een subsidie voor een bedrag lager dan 50 euro wordt niet uitbetaald.

De aanvrager kan steeds aantonen dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie werd 
voldaan en werkt mee bij een controle door de stad.

7. Betwisting

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college 
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten 
voor verdere subsidiëring.

8. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


