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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft verschillende subsidiereglementen die Herentalse verenigingen ondersteunen. Deze 
reglementen zijn onduidelijk, moeilijk meetbaar/controleerbaar en zijn niet gelijk voor alle 
verenigingen. Het stadsbestuur wil de reguliere werking van de erkende Herentalse verenigingen 
blijven ondersteunen en maakt een nieuw reglement op dat uitgaat van een eenvoudig 
basissubsidiereglement.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Het stadsbestuur wil de reguliere werking van de erkende Herentalse verenigingen blijven 
ondersteunen. Met het nieuwe reglement gaat de administratie uit van een eenvoudig en doordacht 



basissubsidiereglement waarbij verenigingen de vrijheid krijgen om hun werking op hun eigen 
manier te organiseren en de verantwoordelijkheid om de gekregen middelen nuttig te besteden.

Het nieuwe reglement gaat uit van een aantal belangrijke principes: organisatiebrede uniformiteit, 
duidelijkheid en transparantie, eenvoud en efficiëntie, zowel in voorwaarden, bewijslast als 
financiële berekening. Dank zij deze concrete en afgebakende voorwaarden vermindert de 
administratieve last voor de vereniging en administratie waardoor er vanuit het stadsbestuur meer 
ruimte vrijkomt om verenigingen eerder inhoudelijk te ondersteunen. Alle adviezen van de 
verschillende adviesraden werden doorgenomen en er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de opmerkingen die zijn gemaakt.

Bij de opmaak van het reglement werden de principes van de GDPR-wetgeving maximaal toegepast. 
De door de burger aan te reiken persoonsgegevens voor de toepassing van het reglement zijn 
noodzakelijk voor deze toepassing en worden door de stad enkel gebruikt voor de toepassing en 
uitvoering van het reglement.

Besluit

De gemeenteraad keurt het volgend subsidiereglement goed:  

Subsidies 2020 - 2025

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE WERKING VAN ERKENDE HERENTALSE VERENIGINGEN

1. Periode

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

Alle voorgaande subsidiereglementen met betrekking tot werkingssubsidies van erkende Herentalse 
verenigingen worden opgeheven met ingang van 1 januari 2020. 

2. Doel

Het stadsbestuur ondersteunt de reguliere werking van de erkende Herentalse verenigingen.

3. Doelgroep 

Het reglement kan ingeroepen worden door alle erkende Herentalse verenigingen volgens het 
erkenningsreglement van de stad Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en 
schepenen.

4. Voorwaarden 

Definities:

 Actieve leden: de leden van de vereniging die zich op regelmatige basis inzetten voor de 
vereniging of die op regelmatige basis deelnemen aan activiteiten eigen aan de vereniging. 
Bezoekers van eenmalige activiteiten of evenementen zijn geen actieve leden.



 Activiteitsdag: een activiteitsdag is een dag waarop de actieve leden in groepsverband 
samenkomen om activiteiten eigen aan de vereniging uit te oefenen en zo een regelmatige 
werking realiseren.

 Activiteit in Herentals open voor het brede publiek: dit is een activiteit die geen activiteitsdag 
is,  plaatsvindt op het grondgebied van Herentals, waar iedere geïnteresseerde aan kan 
deelnemen en die gepubliceerd wordt op de UiT-databank en gecommuniceerd wordt via 
een ander communicatiekanaal. Voorbeelden zijn een eetdag, een fuif, een concert, een 
expositie, een toernooi, een evenement, een toertocht of een wedstrijd.

 Vrijetijdspastarief: een persoon die een vrijetijdspas van Herentals bezit, krijgt minstens 50 % 
korting op het tarief van de lid- en inkomgelden van een gelijkaardig lid zonder vrijetijdspas. 
Het vrijetijdspastarief wordt niet toegepast op de tarieven van consumpties of maaltijden.

 Een attest of diploma, relevant binnen de doelstelling of werking van de vereniging: een 
attest of diploma van een opleiding met de doelstelling om de persoonlijke bijdrage aan de 
primaire doelstelling van de vereniging te verbeteren of op peil te houden en zo mee te 
werken aan de kwaliteit van de werking of de interne organisatie.

De subsidie kan per erkende Herentalse vereniging slechts één maal per werkjaar aangevraagd 
worden. De vereniging dient het subsidiedossier volledig en correct in ten laatste op 30 september 
volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

5. Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals. 
De subsidie kan aangevraagd worden voor de reguliere werking van de erkende Herentalse 
vereniging. De toekenning van het bedrag van de subsidie wordt bepaald aan de hand van vier 
categorieën, een vereniging kan slechts tot één categorie behoren:

 De erkende Herentalse vereniging hoort bij categorie 1 als ze voldoet aan alle volgende 
voorwaarden: 

o minimum 10 actieve leden hebben waarvan 5 uit Herentals of een exclusieve G-
werking hebben of jaarlijks één activiteit in Herentals open voor het brede publiek 
organiseren

o minimum 10 activiteitsdagen voor leden, in Herentals, per jaar hebben
o het vrijetijdspastarief toepassen op alle lid- en inkomgelden en dit vermelden op alle 

communicatie.
 De erkende Herentalse vereniging hoort bij categorie 2 als ze voldoet aan alle volgende 

voorwaarden: 
o minimum 20 actieve leden hebben waarvan 10 uit Herentals
o minimum 20 activiteitsdagen voor leden, in Herentals, per jaar hebben
o het vrijetijdspastarief toepassen op alle lid- en inkomgelden en dit vermelden op alle 

communicatie
o een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor alle 

actieve leden hebben
o jaarlijks zelf minimum één activiteit in Herentals organiseren open voor het brede 

publiek
 De erkende Herentalse vereniging hoort bij categorie 3 als ze voldoet aan alle volgende 

voorwaarden: 
o minimum 40 actieve leden hebben waarvan 20 uit Herentals



o minimum 30 activiteitsdagen voor leden, in Herentals, per jaar hebben
o het vrijetijdspastarief toepassen op alle lid- en inkomgelden en dit vermelden op alle 

communicatie
o een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor alle 

actieve leden hebben
o jaarlijks zelf minimum drie activiteiten in Herentals organiseren open voor het brede 

publiek
o minimum 2 leden met een attest of diploma, relevant binnen de doelstelling of 

werking van de vereniging hebben
o minimum 2 leden met een EHBO-attest hebben
o een webpagina hebben met daarop de contactgegevens van de vereniging, de 

contactpersoon, het aanbod en de lidgelden.
 De erkende Herentalse vereniging hoort bij categorie 4 als ze voldoet aan alle volgende 

voorwaarden: 
o minimum 100 actieve leden hebben waarvan 50 van Herentals
o minimum 50 activiteitsdagen voor leden, in Herentals, per jaar hebben
o het vrijetijdspastarief toepassen op alle lid- en inkomgelden en dit vermelden op alle 

communicatie
o een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor alle 

actieve leden hebben
o jaarlijks zelf minimum vijf activiteiten in Herentals organiseren open voor het brede 

publiek
o minimum 5 leden met een attest of diploma, relevant binnen de doelstelling of 

werking van de vereniging hebben, aangevuld met minimum 5 andere begeleiders
o minimum 5 leden met een EHBO-attest hebben
o een webpagina hebben met daarop de contactgegevens van de vereniging, de 

contactpersoon, het aanbod en de lidgelden.

De subsidie bedraagt:

 200 euro voor verenigingen die behoren tot categorie 1
 450 euro voor verenigingen die behoren tot categorie 2
 950 euro voor verenigingen die behoren tot categorie 3
 1.250 euro voor verenigingen die behoren tot categorie 4

Als de vereniging meer dan 25% van het uitgekeerde subsidiebedrag verliest door het toepassen van 
het vrijetijdspastarief, dan compenseert het stadsbestuur dit verlies. De compensatie bedraagt het 
verlies boven de 25% van het toegekende subsidiebedrag en bedraagt maximaal het toegekende 
subsidiebedrag.

Ten laatste op 30 september volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, 
bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken. Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

De vereniging kan steeds aantonen dat ze aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie 
voldoet en werkt mee bij een controle door de stad.

6. Betaling



De subsidie wordt uitbetaald wanneer de erkende vereniging voldoet aan alle voorwaarden. Bij een 
tekort aan kredieten wordt de subsidie pro rata verdeeld volgens de categorieën.

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.

Openbare stemming op besluit 1
- 15 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Andreas 

Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van 
Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans

- 9 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob 
Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers; Peter Verpoorten; Lore Wagemans

- 2 onthouding(en): Bart Lamers; Els Sterckx
-
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