REGLEMENT TER PROMOTIE VAN OPVOEDINGSONDERSTEUNENDE INITIATIEVEN
IN DE GEMEENTEN
BEVER, GALMAARDEN, GOOIK, HERNE, LENNIK EN PEPINGEN
Artikel 1. Algemene bepalingen
In het kader van de realisatie van de doelstellingen van het Huis van het Kind Pajottenland
(hier verder HvhK PJL genoemd) en met het oog op het uitbreiden van het netwerk van
partners, voorziet het samenwerkingsverband financiële ondersteuning. Binnen de perken
van de daartoe voorziene middelen en overeenkomstig de bepaling van dit reglement, kan het
Huis van het Kind Pajottenland financiële ondersteuning toekennen voor het stimuleren van
laagdrempelige initiatieven die in het teken staan van opvoedingsondersteuning en gericht
zijn naar de doelgroep van Huis van het Kind Pajottenland.
De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitwerking, de organisatie en de financiële
afhandeling van het project. Het Huis van het Kind Pajottenland kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor activiteiten die in dit kader worden ondernomen.
Artikel 2. Begunstigden
De financiële ondersteuning kan toegekend worden aan initiatiefnemers die met hun activiteit
geen commercieel winstbejag voor ogen hebben, zijnde:
- Verenigingen erkend en /of aangesloten bij gemeentelijk erkende adviesraden
- Scholen en hun ouderraden op grondgebied van één van de 6 gemeenten binnen HvhK
PJL
- Partners van HvhK PJL
- Ondersteuningscentra voor jeugdzorg op het grondgebied van één van de 6
gemeenten binnen HvhK PJL
Artikel 3. Voorwaarden
1. Enkel opvoedingsondersteunende initiatieven die gericht zijn naar kinderen en
jongeren tot en met 24 jaar, ouders en opvoedingsondersteuners komen in
aanmerking. Bvb. Lezingen, vormingen,…
De activiteiten moeten passen binnen minstens 1 van volgende pijlers:
o Preventieve gezondheidszorg
o Opvoedingsondersteuning
o Ontmoeting en sociale cohesie bevorderen
Activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van het kind zelf bevorderen, vallen niet
onder de definitie van opvoedingsondersteuning. Bvb. Kinderyoga, babyzwemmen,
kookles, kleuterdansen,…

2. Door de financiële ondersteuning aan te vragen, engageert de organisator zich om het
initiatief kwalitatief te omkaderen.
3. Het initiatief van de organisator vindt plaats op het grondgebied van één van de 6
gemeenten binnen HvhK PJL.
4. Zoals de filosofie van HvhK PKL het betaamt, dient het initiatief toegankelijk te zijn voor
iedereen. Het mag niet uitsluitend voor leden georganiseerd worden. Eventuele
inkomstgelden dienen ook voor iedereen gelijk te zijn.
5. Elke organisator kan maximaal 1 keer per kalenderjaar een aanvraag doen voor deze
ondersteuning.
6. De organisator vermeldt op alle communicatie en promomateriaal ‘met steun van +
logo HvhK PJL’ en plaatst de activiteit in de UIT-kalender.
7. De organisator voorziet een infostand van HvhK PJL op de locatie van het initiatief.
8. De organisator geeft de goedkeuring om het initiatief te promoten via de kanalen van
HvhK PJL en haar partners (website, nieuwsbrief, brochures, Facebook,…)
9. Het initiatief is niet partijpolitiek gekleurd.
Artikel 4. De financiële ondersteuning
1. De financiële ondersteuning bedraagt maximum 250 euro per aanvraag per initiatief
en bedraagt maximaal 50% van de subsidieerbare kosten. De financiële ondersteuning
kan niet meer bedragen dan het gemaakte verlies.
2. De enige subsidieerbare kosten zijn:
• Sprekers, materialen, infrastructuur
• Promotie- en communicatiekosten voor het initiatief
3. Het financieel overzicht van het initiatief moet een volledig beeld geven op alle
inkomsten en uitgaven. De subsidieerbare kosten moeten volledig en transparant
uitgewerkt zijn in het ingediende overzicht.
4. De financiële ondersteuning is niet cumuleerbaar met andere subsidies voor dit
initiatief. Activiteiten die over meerdere dagen gespreid worden, worden als één
activiteit beschouwd.
Artikel 5. De procedure
1. De aanvraag wordt ingediend bij HvhK PJL via info@huisvanhetkindpajottenland.be
uiterlijk 3 maanden voor de datum van het initiatief. Het aanvraagdossier bevat
volgende stukken:
• Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
• Een beknopt financieel overzicht met alle voorziene inkomsten en uitgaven

2. HvhK PJL beoordeelt elke aanvraag. De aanvragen worden chronologisch behandeld.
Indien er meer aanvragen binnenkomen dan de budgettaire ruimte toelaat, wordt de
financiële ondersteuning uitgekeerd aan de projecten die het eerst werden ingediend.
Een bevestiging dat de aanvraag conform de voorwaarden in dit reglement zijn, wordt
binnen de 2 weken meegedeeld aan de organisator. Aanvragen worden behandeld tot
zolang er budget voorhanden is.
3. Uitbetaling ondersteuning gebeurt na het insturen van een dossier via
info@huisvanhetkindpajottenland.be. Dit gebeurt uiterlijk 1 maand na afloop van de
activiteit. Het dossier bevat:
• Een oplijsting van alle kosten en opbrengsten van de activiteit
• Alle bewijsstukken die de aanvraag kunnen staven, zoals facturen, folders,
affiche,…
OPGELET: bij het niet naleven van de voorwaarden, of bij onduidelijkheden in het
financiële verslag, behoudt HvhK PJL zich het voorrecht het toegekende bedrag aan te
passen of te schrappen.
Artikel 6. Evaluatie
Het huidige subsidiereglement wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd en
aangepast.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 15/06/2018.

