
 

 

             

 

    SUBSIDIEREGLEMENT HARELBEEKSE JEUGD 

    HOOFDSTUK 6: EVENEMENTSUBSIDIES 

    Vastgelegd door de gemeenteraad op 15.07.2013 

6.1 Projectsubsidies 

Artikel 6.1.1 Doel van het reglement 

Projectsubsidies zijn bedoeld om vernieuwende en creatieve initiatieven voor de jeugd te stimuleren.  

Arikel 6.1.2 Begunstigden 

Volgende groepen komen in aanmerking voor een projectsubsidie:  

 Een Harelbeeks jeugdinitiatief dat erkend of gesubsidieerd wordt door het stadsbestuur.  

 Een samenwerkingsverband van Harelbeekse jeugdinitiatieven die erkend of gesubsidieerd worden 

door het stadsbestuur. Hiervoor wordt slechts één subsidie verleend.  

 Een groep kinderen en/of jongeren die zich op occasionele wijze organiseren rond een initiatief. Deze 

groep bestaat minimum uit 3 personen. Van deze groep is minimum 75% jonger dan 30 jaar en woont 

minimum 75% in Harelbeke.  

 

Artikel 6.1.3 Voorwaarden project 

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet een project aan volgende voorwaarden voldoen:  

 Algemene voorwaarden:  

o Een in tijd beperkt initiatief 

o Een initiatief dat plaatsvindt op het grondgebied van Harelbeke 

o Een initiatief met een openbaar karakter 

o Een initiatief dat duidelijk een zelfstandige identiteit heeft. Een project dat deel uitmaakt van 

een groter geheel, moet getuigen van een grote zelfstandigheid en herkenbaarheid.  

 Doelgroep: 

o De meerderheid van de doelgroep bevindt zich in de leeftijdsgroep van 3 tot 25 jaar.  

o Het initiatief richt zich voor de meerderheid naar kinderen en jongeren die in Harelbeke 

wonen.  

o De doelgroep beperkt zich niet tot kinderen en jongeren die lid zijn van de organiserende 

vereniging(en) 

 Doelstelling:  

o Het initiatief sluit aan bij de leefwereld van kinderen en jongeren.  

o Het is een initiatief zonder winstoogmerk 

o Het project voldoet aan één van  de volgende criteria:  

Dienst Vrije Tijd 

Jeugd 

Twee-Bruggenstraat 30 

8530 Harelbeke 

Contact: 

jeugd@harelbeke.be 

056 733 480 

www.harelbeke.be/jeugd 

 
Openingsuren: 
Ma-vr 9 tot 12 uur – di, woe, do 14 tot 17 uur 
Ma en vr 14 tot 18 uur 



 

 

 

 

 

 Het project is vernieuwend voor Harelbeke 

 Het is een educatief project 

 Het project gaat uit van een sociaal engagement 

 Het project bevat een duurzaam aspect 

o Fuiven komen niet in aanmerking voor projectsubsidies.  

 Op het promotiemateriaal rond het project, wordt het logo van stad Harelbeke gebruikt.  

 

Artikel 6.1.4 subsidiebedrag 

Het bedrag van de projectsubsidie bedraag 25% van de bewezen kosten  van de subsidieerbare uitgaven met 

een maximum van € 500. Als subsidieerbare uitgaven komen enkel de kosten met betrekking tot het project 

in aanmerking, zijnde:  

 Huurgelden van infrastructuur en daaraan gekoppelde kosten 

 Promotiekosten 

 Verzekeringen 

 Uitkoopsommen, honoraria van sprekers en kosten van lesgevers 

 Auteursrechten 

 Kosten voor éénmalig gebruik van materialen verbonden aan een specifieke activiteit die deel 

uitmaakt van het project 

 Huur van spel- en sportmateriaal dat kadert binnen een doelgerichte activiteit 

 Didactisch materiaal nodig voor het initiatief 

 

Eenzelfde of soortgelijk project kan maximaal 3 achtereenvolgende jaren gesubsidieerd worden via volgende 

regeling. Het tweede jaar wordt het bedrag beperkt tot 20% van de bewezen kosten met een maximum van 

€ 400. Het derde jaar wordt het bedrag beperkt tot 15% van de bewezen kosten met een maximum van € 

300.  

Indien het krediet zoals voorzien op de lijst met de toegestane werkingssubsidies niet volstaat om aan alle 

aanvragen te voldoen, wordt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag evenredig verminderd. 

Artikel 6.1.5 Procedure 

De aanvraag gebeurt schriftelijk op de jeugddienst op het daartoe bestemde aanvraagformulier ten laatste 2 

weken voor het initiatief.  

Ten laatste 3 maanden na het initiatief dient de organisator een beknopt werkingsverslag met het verloop en 

het resultaat van het project op de jeugddienst binnen. Daarbij wordt eveneens een gedetailleerd financieel 

verslag ingediend, met de nodige bewijsstukken. (facturen, rekeningen…)  

Op het einde van het werkjaar wordt door het College van Burgemeester en Schepenen – na advies van de 

Jeugdraad – het subsidiebedrag bepaald.  

Artikel 6.1.6 Misbruik 

Elke wijziging met betrekking tot het initiatief (datum, plaats, uur…) dient onmiddellijk aan de jeugddienst 

gemeld te worden.  

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van het reglement niet werden 

nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen geen subsidie toe te kennen.  

 


