
 

Reglement voor projectsubsidies jeugd  
(Goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 12 september 2016)  

 
 

 
 Het subsidiereglement voor projectsubsidies jeugd wordt als volgt vastgesteld:  
 
“ALGEMENE VOORWAARDEN 
Artikel 1:  
De projectsubsidies zoals voorzien in dit reglement kunnen enkel aangevraagd worden door: 

• Erkende Hulshoutse jeugdverenigingen. 
• Samenwerkingsverbanden van erkende Hulshoutse jeugdverenigingen. 
• De overkoepelende vzw’s dewelke instaan voor het onderhoud van de lokalen van deze erkende 

Hulshoutse jeugdverenigingen (zolang deze erkenning een feit is). 
• Groepering van minstens 5 jongeren tussen 18 en 25 jaar, allemaal woonachtig in Hulshout. 

Artikel 2: 
Het project dient te voldoen aan volgende voorwaarden: 

• Het project gaat door op het grondgebied van Hulshout. 
• Het project overstijgt de gewone werking van de organisatie en mag niet louter een commerciële 

doelstelling hebben (bv. geen fuiven, eetdagen, …). 
• Het project heeft een breed doelpubliek (dus meer dan de eigen leden) en staat open voor iedereen. 
• Het project heeft een bijzonder en tijdelijk karakter. 

Artikel 3: 
Binnen een project kunnen enkel volgende onderdelen gesubsidieerd worden: 

• Animatie of amusement. 
(Animatie: activiteiten gericht op de activering, verlevendiging en verstrooiing van personen of groepen - 
Amusement: iets waarmee men zich vermaakt). 

• Lerende of cultureel vormende onderdelen. 
Artikel 4: 
Een aanvraag tot subsidiëring volgens dit subsidiereglement impliceert dat de organisator geen aanvraag indient, 
gelinkt aan een ander projectsubsidiereglement binnen onze gemeente. 
PROCEDURE 
Artikel 5: 
De aanvraag moet minstens 2 maanden voorafgaand aan het evenement ingediend worden bij de jeugddienst. 
Enkel indien een aanvraag gebeurd is voor 15 oktober in het voorafgaande jaar, is de aanvrager na goedkeuring 
zeker van een subsidiëring. Bij een latere aanvraag is dit steeds afhankelijk van het budgetsaldo op de moment 
van de aanvraag. 
Bij een aanvraag voor 15 oktober zal een beslissing genomen worden voor het jaareinde. Aanvragen worden 
behandeld in volgorde van binnenkomst. 
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van de gemeente Hulshout en bij de 
jeugddienst.  Bij de aanvraag dienen steeds de nodige bewijsstukken gevoegd te worden. 
Artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de subsidieaanvraag en beslist of het project in 
aanmerking komt voor subsidiëring.  
Artikel 7: 
De subsidiëring is afhankelijk van het in de begroting ingeschreven krediet. 
Artikel 8: 
De organisator dewelke de subsidie aanvraagt, dient elke vorm van controle te aanvaarden. Bij het verschaffen 
van valse of bedrieglijke gegevens wordt de organisator voor het lopende en volgende jaar voor subsidiëring 
uitgesloten. Toegekende subsidies worden teruggevorderd. 
Artikel 9: 
Het niet tijdig inleveren van het aanvraagdossier sluit de organisator uit van subsidiëring. 
 
 
 



Artikel 10: 
De aanvrager verbindt zich ertoe om, indien zijn project geselecteerd wordt, bij elke communicatie betreffende dit 
project het logo van de gemeente te publiceren alsook te vermelden dat het project ondersteund wordt door het 
gemeentebestuur van Hulshout. 
Artikel 11: 
Na goedkeuring van de subsidieaanvraag ontvangt de organisator 75% van het toegekende subsidiebedrag. Na 
afloop van het evenement dient de organisator de nodige bewijsstukken binnen te brengen en zal het resterende 
bedrag van 25% worden uitbetaald én dit ten laatste 2 maanden nadat de bewijsstukken werden aangeleverd. 
Kan de organisator het toegekende subsidiebedrag niet volledig verantwoorden, dan wordt enkel het restbedrag 
uitbetaald óf het teveel uitbetaalde bedrag teruggeëist. 
SUBSIDIEVERDELING 
Artikel 12: 
Aan de hand van het ingediend subsidiedossier, zal het project in één van volgende categorieën ingedeeld worden: 
Klasse 1: € 1000 – € 1500 

◦ Vernieuwend project 
◦ Doelgroep: kinderen en jongeren tussen 3 – 25 jaar 

Klasse 2: € 500 - € 1000 
◦ Doelgroep: kinderen en jongeren tussen 3 – 25 jaar 

Klasse 3: € 100 - € 500 
◦ Doelgroep: alle inwoners van de gemeente 

Artikel 13: 
Indien het totaalbedrag van de subsidieaanvragen het in de begroting ingeschreven krediet overschrijdt, worden 
de subsidies verdeeld in volgorde van de klasse-indeling, beginnende met klasse 1." 
 


