
Subsidiereglement Huis van het Kind Harelbeke. 

Projectsubsidie en Plussubsidie 

 

Dit subsidiereglement staat open voor alle Harelbeekse burgers en actoren die een 

project ondernemen in het kader van het Huis van het Kind Harelbeke. Dit project 

dient een meerwaarde te hebben op de reguliere werking wat betekent dat 

‘reguliere werking’ niet aan bod kan komen om een subsidie te ontvangen. Deze 

subsidies kunnen ingezet worden om lokale projecten een financieel duwtje in de 

rug te geven. 

 

REGELEMENT: 

 

Art.  1 Definities 

In het kader van dit reglement hebben de volgende termen de volgende 

betekenis: 

  

 Huis van het Kind Harelbeke (afgekort HvhKH): een 

samenwerkingsverband dat het lokale aanbod naar kinderen en ouders 

(gezinnen) bundelt en dat extra aandacht schenkt aan de moeilijker 

bereikbare gezinnen.  

 Reguliere werking: de bestaande, huidige werking van een lokale actor.     

 Project: een nieuwe actie, of een deelactie binnen een bestaand project, 

kleinschalig qua budget en gericht op de ondersteuning van gezinnen.  

Acties met een louter financieel doel en acties die zich niet onderscheiden 

van de reguliere werking van lokale actoren die een aanbod hebben naar 

gezinnen, beantwoorden niet aan het begrip project in de zin van dit 

besluit.   

 Individu: Een persoon in Harelbeke ingeschreven in het 

bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. 

 Projectsubsidie: de subsidie die wordt gegeven indien een lokale actor 

een project uitwerkt passend binnen de doestellingen van het Huis van het 

Kind Harelbeke en specifiek gericht is naar het welbevinden van gezinnen. 

(Kinderen en/of ouders). 

 Plussubsidie: de subsidie die wordt gegeven bovenop de plussubsidie 

indien het een project betreft waarbij met minimum drie lokale actoren 

wordt samengewerkt.  

 Werkjaar: de periode lopend van 1 januari tot en met 31 december. 

 

 

Art. 2  Algemene subsidievoorwaarden 

 

Enkel lokale actoren (verenigingen, vzw’s, voorzieningen,…) met een werking 

naar kinderen en ouders toe in Harelbeke alsook ieder individu woonachtig te 

Harelbeke komen in aanmerking voor de projectsubsidie als de plussubsidie. 

Ze dienen de bepalingen van dit reglement na te leven. 

 

De lokale actoren dienen op het ogenblik van de aanvraag aan alle volgende 

algemene subsidievoorwaarden te voldoen: 

 De lokale actor heeft minstens één jaar werking achter de rug OF is al één 

jaar lid van het Huis van het Kind Harelbeke.  

 De lokale actor telt minstens twee leden die in Harelbeke wonen en richt 

zich tot de Harelbeekse gezinnen. 

 

De individuen dienen op het ogenblik van de aanvraag aan alle volgende 

subsidievoorwaarden te voldoen:  

 Het individu is  al een jaar in Harelbeke ingeschreven in het 

bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. 

 



 

Art. 3  Bijzondere voorwaarden inzake de projectsubsidie 

Naast aan de algemene subsidievoorwaarden, dient de aanvrager ook aan alle 

volgende voorwaarden te voldoen: 

 

 De aanvrager heeft een rechtstreekse en persoonlijke band met het 

project.  De aanvrager heeft de nood persoonlijk waargenomen en staat 

zelf in voor de uitvoering en evaluatie van het project. 

 Het project moet inhoudelijk voldoen aan volgende criteria: 

o Kaderen binnen de doelstellingen van het Huis van het Kind 

Harelbeke: 

 Het project zorgt voor een specifiek aanbod naar 

Harelbeekse gezinnen. 

 Het project kan zorgen voor extra aandacht naar eerder 

kwetsbare gezinnen.  

 Het project zorgt voor een specifiek aanbod naar gezinnen 

dat het welbevinden van deze gezinnen verhoogt.  

o Eenmalige projecten: 

 Duurzaamheid wordt sterk aanbevolen.  

 

Indien het project indruist tegen de mensenrechten, de rechten van het kind 

en minderheidsgroepen, leidt tot genderdiscriminatie, commerciële doelen 

heeft of leidt tot milieuschade, is het project niet subsidieerbaar.   

  

 Het project moet vormelijk voldoen aan volgende criteria:  

o De doelstellingen van het project zijn duidelijk gedefinieerd,  

haalbaar en realistisch met de beschikbare middelen en mensen, 

binnen de lokale context en binnen de vooropgestelde termijn. 

o Er wordt een stappenplan voor realisatie toegevoegd.  

o Hetzelfde project kan binnen een termijn van vijf jaar maximaal 

drie maal ondersteund worden en dit slechts na positieve 

evaluatie van de voorgaande aanvraag.   

o Er wordt vooraf een kostenraming van het project opgemaakt.  

o Er worden geen andere subsidiekanalen binnen de stad Harelbeke 

aangewend voor dit project.   

 Voor of na elk project dient de aanvrager een kort artikel op te stellen met 

een voorstelling van de activiteit, bestemd voor een website van de stad of 

een van haar diensten en voor het stadsmagazine van de stad.   

 Op alle publicaties – zoals affiches, folders e.d. moet de vermelding “Met 

de steun van het Huis van het Kind Harelbeke” voorkomen.   

 De stuurgroep van het Huis van het Kind Harelbeke kan vragen om de 

aanvraag voor een project mondeling te komen toelichten.  

 

Art. 4  Bijzondere voorwaarden inzake de plussubsidie 

Naast aan de algemene subsidievoorwaarden en voorwaarden mbt de 

projectsubsidie dient de aanvrager ook aan de volgende voorwaarde te 

voldoen om een plussubsidie te kunnen bekomen: 

  

 Het project betreft een samenwerkingsverband met minimum drie lokale 

Harelbeekse actoren die elk een reguliere werking hebben naar 

Harelbeekse kinderen en/of ouders en gericht is om het algemeen 

welbevinden van kinderen en/of ouders te verhogen.   

 

Art. 5 Budgettering en bedrag van de subsidie 

De subsidies voorzien in dit reglement worden slechts toegekend binnen de 

daartoe voorziene kredieten.   

 



 Een projectsubsidie bedraagt 60% van de totale kost van het project met 

een maximum van 500 euro per project.  

 Een plussubsidie bedraagt 80% van de totale kost  van het project met 

een maximum van 660 euro. 

 

Art. 6 Aanvraagprocedure.  Algemeen 

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via de aanvraagformulieren die te 

verkrijgen zijn bij de stad of via de website.   

 

De postdatum of datum van afgifte geldt als bewijs voor de beoordeling van 

de tijdigheid van de aanvraag.  

 

Art. 7  Aanvraagprocedure. Bijzondere bepalingen voor de 

projectsubsidie en plussubsidie.  

Een projectsubsidie of plussubsidie kan ten allen tijde worden aangevraagd.   

 

De aanvraag dient te gebeuren via het formulier ‘aanvraagformulier 

projectsubsidie | plussubsidie’.   Alle gevraagde bewijsstukken om de naleving 

van de subsidievoorwaarden te kunnen nagaan, dienen te worden 

toegevoegd. 

 

De aanvraag wordt op het daaropvolgende overleg van de kerngroep subsidies 

Huis van het Kind Harelbeke geagendeerd.  De kerngroep subsidies Huis van 

het Kind Harelbeke oordeelt principieel over de subsidieerbaarheid van de 

aanvraag. Deze beslissing wordt formeel gemotiveerd. De aanvrager wordt 

ingelicht over het al dan niet principieel goedkeuren van het project.  

 

Voor principieel goedgekeurde projecten dient, maximum 2 maanden na de 

uitvoering van het project, een evaluatieformulier van het project ingediend 

bij de stad.  Gebeurt dit niet, dan vervalt de principiële subsidie.  

 

Het formulier ‘evaluatieformulier projectsubsidie’ of ‘evaluatieformulier 

plussubsidie’ dient een inhoudelijke evaluatie en een financieel verslag van het 

project weer te geven. Daarnaast dienen  de onkosten bewezen te worden.  

 

Art 8 Beslissingsprocedure inzake de toekenning van de 

projectsubsidie of plussubsidie. 

Het volledige dossier, aanvraag- en evaluatieformulier, wordt voorgelegd aan 

de kerngroep subsidies Huis van het Kind Harelbeke. De kerngroep subsidies 

beoordeelt de aanvraag en kent een subsidie toe of weigert deze. Deze 

beslissingen zijn formeel gemotiveerd. 

 

Art 9 Uitbetaling 

De toegekende subsidie wordt uitbetaald op het rekeningnummer dat op het 

aanvraagformulier project- of plussubsidie vermeld is.   

 

 

 


