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WAT IS HUIS VAN HET KIND HARELBEKE?

Huis van het Kind Harelbeke is een samenwerkingsverband dat het lokale aanbod naar
kinderen en ouders (gezinnen) bundelt en dat extra aandacht schenkt aan de moeilijker
bereikbare gezinnen.
Missie
Het Huis van het Kind Harelbeke is een overlegplatform dat kinderen en gezinnen met kinderen
wil ondersteunen.
Visie
Het Huis van het Kind wil dat alle kinderen en gezinnen met kinderen naar ieders behoefte en
nood kunnen deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren door:
» Een coherent dienstverlenend aanbod na te streven om het algemeen welbevinden te
verhogen met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren;
» Tekorten in het aanbod weg te werken;
» Een signaalfunctie op te nemen;
» Ervoor te zorgen dat er beter en meer gericht wordt doorverwezen;
» Preventief te werken;
» Aanbod uit te werken voor het brede Harelbeekse publiek en andere mogelijke
projecten te ondersteunen;
» Actoren te laten samenwerken;
» Nieuwe actoren te betrekken in het Huis van het Kind Harelbeke.
Waarden
De vier waarden zijn:
Er wordt begripvol omgegaan met de vrije keuze van elk individu om al dan niet gebruik
te maken van het aanbod;
» Alle actoren zijn gelijkwaardig;
» Er wordt transparant gewerkt;
» Er wordt op een open en respectvolle manier omgegaan met alle actoren.
»
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OVERZICHT SUBSIDIES

Huis van het Kind Harelbeke krijgt subsidies van agentschap Opgroeien om de werkingskosten
te betalen. Een deel daarvan wordt besteed aan het ondersteunen van lokale organisaties en
initiatieven. Er wordt jaarlijks € 3000 ter beschikking gesteld.
Het subsidiereglement wordt onderverdeeld in drie soorten types waarop lokale actoren
beroep kunnen doen:
(1) Een projectsubsidie kan toegekend worden, indien de lokale actor een project uitwerkt
passend binnen de missie en visie van Huis van het Kind Harelbeke en specifiek gericht is naar
het welbevinden van gezinnen (kinderen en/of ouders). Enkel projecten die niet tot de
reguliere werking van een lokale actor behoren, kunnen deze subsidie ontvangen.
Een projectsubsidie bedraagt 500 euro
(2) Een plussubsidie moet voldoen aan alle voorwaarden van een projectsubsidie en
daarnaast een samenwerkingsverband zijn met minimum 2 andere Harelbeekse actoren. Enkel
projecten die niet tot de reguliere werking van een lokale actor behoren, kunnen deze subsidie
ontvangen.
Een plussubsidie bedraagt 750 euro
(3) Een engagementsubsidie ondersteunt organisaties en verenigingen in reeds bestaande
initiatieven zoals acties, projecten of activiteiten rond sociale cohesie, preventieve
gezondheidszorg en/ of opvoedingsondersteuning. Initiatieven binnen de reguliere1 werking
van een lokale actor komen in aanmerking voor deze subsidie.
Een engagementsubsidie bedraagt 250 euro
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WIE KAN INDIENEN?

Volgende initiatiefnemers kunnen een subsidie aanvragen:
-
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De partners van Huis van het Kind Harelbeke;
(Jeugd)verenigingen met een werking naar kinderen en ouders toe in Harelbeke;
Elke persoon2 waarvan het ingediende project aan de voorwaarden voldoet.
WAT KAN ER INGEDIEND WORDEN?

Er zijn drie mogelijkheden:
-

Per jaar kan een project- of plussubsidie aangevraagd worden per initiatief;
Per jaar kan een engagementsubsidie aangevraagd worden per initiatief;
Per jaar kan een engagementsubsidie in combinatie met een project- of plussubsidie
aangevraagd worden per initiatief.

1

De bestaande, huidige werking van een lokale actor

2

Een persoon in Harelbeke ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister
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PROCEDURE

De procedure:
»

De subsidies kunnen ten allen tijde worden aangevraagd. De
aanvraagformulieren
zijn
te
verkrijgen
via
de
website
www.harelbeke.be/huisvanwelzijn/huis-van-het-kind en worden doorgestuurd naar
huisvanhetkind@harelbeke.be. De indiendatum geldt als bewijs voor de
beoordeling van de tijdigheid van de aanvraag.
Niet eenvoudig om dit formulier in te vullen? Neem dan contact op met
één van de coördinatoren van Huis van het Kind Harelbeke.

(contactgegevens: zie hoofdstuk 7).
» De aanvrager wordt gecontacteerd door de trekker van Huis van het Kind
Harelbeke indien de status van de aanvraag wijzigt van ‘ontvangen’ naar ‘in
behandeling’. Bij onduidelijkheden over de aanvraag, zal het project mondeling
toegelicht worden door de aanvrager.
Er is altijd een mogelijkheid om samen met de aanvrager de actie, het
project of de activiteit verder in te vullen, af te toetsen of te
finaliseren.
» De trekker van Huis van het Kind Harelbeke stelt een dossier op. Dit wordt vervolgens
geagendeerd op de stuurgroep van Huis van het Kind Harelbeke.
De stuurgroep 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/bestaande initiatief twee weken na het opmaken van het dossier.
»

Bij goedkeuring ontvangt de aanvrager de toegekende subsidie op het
rekeningnummer dat op het aanvraagformulier vermeld is.

» Na uitvoering van het project wordt een evaluatieformulier ingevuld en moeten de
onkosten bewezen worden.
»

Een terugvordering van de uitbetaalde subsidie zal gevraagd worden indien:
- blijkt dat een deel van het bedrag ten onrechte werd uitbetaald.
- blijkt dat het niet volgens de beschreven criteria werd uitgevoerd.

Er wordt gestreefd om neutraliteit maximaal te bewaken. Indien één van de leden van
de stuurgroep en/of kerngroep betrokken partij is, heeft hij/zij geen inspraak in de beoordeling
van het project.
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VOORWAARDEN

Hieronder volgen de voorwaarden waaraan jouw voorstel dient te voldoen indien je in
aanmerking wil komen voor één van de subsidies. Indien het voorstel hier niet aan voldoet,
kan je geen subsidie ontvangen.
Voorwaarden projectsubsidie
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Het project behoort niet tot de reguliere werking van de lokale actor.
Het project is gericht op de doelgroep binnen Harelbeke, namelijk breder dan de
leden van de eigen werking.
Het project is niet in strijd met de missie, visie en waarden van Huis van het Kind
Harelbeke (zie hoofdstuk 1).
Het project is gericht op het bevorderen van het welzijn van kinderen en
(aanstaande) gezinnen in Harelbeke.
Het project druist niet in tegen de mensenrechten, de rechten van het kind en
minderheidsgroepen en leidt niet tot genderdiscriminatie en/of milieuschade.
Het project is niet gericht op het creëren van winst.
Het project sluit aan bij lokale noden of behoeften.
Het project is toegankelijk en laagdrempelig.
Het project dient opgestart te worden binnen het jaar na indienen.
Het project wordt niet gefinancierd door een andere subsidie binnen de stad
Harelbeke.
Tijdens de communicatie (op alle publicaties – zoals affiches, folders, etc.) wordt het
logo van Huis van het Kind Harelbeke gebruikt met bijkomende vermelding “Met de
steun van het Huis van het Kind Harelbeke”.
Na uitvoering van het project:
o Wordt een evaluatieverslag ingediend (ten laatste 3 maanden na uitvoering).
o wordt een kort artikel met een voorstelling van het project, bestemd voor een
website, sociale media of Hblad opgemaakt.

Voorwaarden plussubsidie
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Er wordt samengewerkt met minimum 2 andere partners van Huis van het Kind
Harelbeke of andere verenigingen/ diensten of organisaties gevestigd in Harelbeke.
Het project behoort niet tot de reguliere werking van de lokale actor.
Het project is gericht op de doelgroep binnen Harelbeke, breder dan de leden van
de eigen werking.
Het project is niet in strijd met de missie, visie en waarden van Huis van het Kind
Harelbeke (zie hoofdstuk 1).
Het project is gericht op het bevorderen van het welzijn van kinderen en
(aanstaande) gezinnen in Harelbeke.
Het project druist niet in tegen de mensenrechten, de rechten van het kind en
minderheidsgroepen en leidt niet tot genderdiscriminatie en/of milieuschade.
Het project is niet gericht op het creëren van winst.
Het project sluit aan bij lokale noden of behoeften.
Het project is toegankelijk en laagdrempelig.
Het project dient opgestart te worden binnen het jaar na indienen.
Het project wordt niet gefinancierd door een andere subsidie binnen de stad
Harelbeke.
Tijdens de communicatie (op alle publicaties – zoals affiches, folders, etc.) wordt het
logo van Huis van het Kind Harelbeke gebruikt met de vermelding “Met de steun van
het Huis van het Kind Harelbeke”.
Na uitvoering van het project:
o Wordt een evaluatieverslag ingediend (ten laatste 3 maanden na uitvoering).
o wordt een kort artikel met een voorstelling van het project, bestemd voor een
website, sociale media of Hblad opgemaakt.

Voorwaarden engagementsubsidie
»
»
»
»
»
»

Het initiatief behoort tot de reguliere werking van een lokale actor.
Het initiatief is niet in strijd met de missie, visie en waarden van Huis van het Kind
Harelbeke (zie hoofdstuk 1).
De organisatie zet in op het thema sociale cohesie, preventieve gezondheidszorg
en/ of opvoedingsondersteuning.
Het initiatief wordt niet gefinancierd door een andere subsidie binnen de stad
Harelbeke.
De lokale actor zal zijn engagement opnemen door één keer per jaar deel te nemen
aan een samenkomst van Huis van het Kind Harelbeke (stuurgroep).
Na uitvoering:
o Wordt een kort artikel met een voorstelling van de activiteit of van de
organisatie, bestemd voor een website, sociale media of Hblad opgemaakt.
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CONTACTGEGEVENS

Contacteer de coördinator van Huis van het Kind Harelbeke:
-

huisvanhetkind@harelbeke.be – 056/73.51.92

Meer informatie over Huis van het Kind Harelbeke:
-

Website: https://www.harelbeke.be/huisvanwelzijn/huis-van-het-kind
Facebook: https://www.facebook.com/huisvanhetkindharelbeke/
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BIJLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.

Aanvraagformulier projectsubsidie
Aanvraagformulier plussubsidie
Aanvraagformulier engagementsubsidie
Evaluatieformulier projectsubsidie
Evaluatieformulier plussubsidie

