
Subsidiedossier - Huis van het Kind Deerlijk 

 

Wat is Huis van het Kind Deerlijk?  

Huis van het Kind Deerlijk is een netwerk van verschillende partners (en dus geen fysiek huis) die 

werken rond preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie. 

Met de samenwerking worden de krachten gebundeld en wordt er gebouwd aan de kansen voor een 

optimale ontplooiing van elk kind en elke jongere binnen de gemeente. Huis van het Kind Deerlijk 

richt zich naar de kinderen en jongeren zelf, maar ook naar hun ouders of 

opvoedingsverantwoordelijken. 

Subsidies? 

Sinds januari 2019 krijgt Huis van het Kind Deerlijk subsidies die aangewend kunnen worden als 

werkingskosten. Een deel wordt besteed aan lokale initiatieven: acties, projecten of activiteiten.   

Huis van het Kind Deerlijk stelt een budget van €2000 per jaar ter beschikking om initiatiefnemers te 

ondersteunen bij het opzetten van acties, projecten, of activiteiten in het kader van ontmoeting, 

preventieve gezondheidzorg en opvoedingsondersteuning van kinderen/ jongeren en/of 

(aanstaande) gezinnen in Deerlijk met een max. van €500 per project.  

 

Wie kan indienen? 

Volgende initiatiefnemers kunnen een subsidie aanvragen: 

- De partners van Huis van het Kind Deerlijk 

- (Jeugd)verenigingen.  

- Elke persoon waarvan het ingediende project aan de voorwaarden voldoet.  

 

Procedure? 

Er is een online aanvraagformulier terug te vinden via de website:   

https://www.huisvanhetkinddeerlijk.be/subsidiesaanvragen  

Het aanvraagformulier dient uiterlijk tegen 5 april of 5 oktober ingediend te worden.  

Niet eenvoudig om dit formulier in te vullen? Neem dan contact op met één van de trekkers van Huis 

van het Kind Deerlijk. Contactgegevens kan je onderaan dit document terug vinden. Er is de 

mogelijkheid om dit mondeling te komen toelichten op de stuurgroep Huis van het Kind Deerlijk.  

De stuurgroep neemt de beslissing. Bekendmaking van de resultaten volgt na de eerstvolgende 

stuurgroep. Momenteel zitten in de stuurgroep: Delphine Decock (jeugddienst Deerlijk  - trekker), 

Annelies Depraetere (Sociaal Huis Deerlijk – trekker), Wouter Mortier (Diensthoofd Vrije Tijd), Sarah 

Barbe (Diensthoofd Burger en Welzijn), Hans Flamey (intersectoraal medewerker Kind en Gezin),  Ann 

Demeester (Mobiel Team Groep Ubuntu x8K), Louis Vanderbeken (Schepen) en Sofie Bovijn (Logo 

Leieland).  Er wordt gestreefd om de neutraliteit maximaal te bewaken. Indien één van de leden 

betrokken partij is, heeft hij/zij geen inspraak in de beoordeling van het project. 

 

https://www.huisvanhetkinddeerlijk.be/subsidiesaanvragen


Bij goedkeuring ontvangt de aanvrager 100% van de toegekende subsidie. Indien na het indienen van 

het evaluatieformulier blijkt dat een deel van het bedrag ten onrechte werd uitbetaald, zal een 

terugvordering worden gevraagd.  

 

Criteria? 

Hieronder volgen de criteria waaraan jouw voorstel dient te voldoen indien je kans wil hebben op de 

subsidies. Indien het voorstel hier niet aan voldoet, kan je geen subsidie ontvangen.  

o Het project zet in op het thema sociale cohesie, preventieve gezondheidszorg en/ of 

opvoedingsondersteuning.  

o Het project is gericht op het bevorderen van het welzijn van kinderen en (aanstaande) 

gezinnen in Deerlijk.  

o Het project is gericht op de doelgroep binnen Deerlijk.  

o Het project is niet in strijd met de missie en visie (zie hierboven).  

o Het project sluit aan bij lokale noden of behoeften. 

o Het initiatief is toegankelijk en laagdrempelig. 

o Het project is SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).  

o Het voorstel is financieel aanvaardbaar in functie van de omvang en impact van het project. 

o De subsidie bedraagt niet meer dan de werkelijke kostprijs en wordt niet gefinancierd door 

een andere gemeentelijke subsidie.  

o Het project is niet gericht op het creëren van winst.  

o Het project dient opgestart te worden binnen het jaar na indienen.  

o Tijdens de communicatie wordt het logo van Huis van het kind Deerlijk gebruikt. Tijdens de 

activiteit/ het project/ de actie worden andere promotiematerialen gebruikt van het Huis van 

het Kind Deerlijk.  

 

Daarnaast zijn er ook een aantal extra criteria die gequoteerd worden en als extra punten worden 

meegerekend. Indien er een groot aantal aanvragen binnen komen, zal dit een doorslaggevende factor 

vormen. Bij elk criterium kan een score van 2 worden toegekend (totaal = 14 punten).   

 

o De doelgroep wordt betrokken bij de uitwerking of uitvoering van het project.  

o Het project is innovatief/ vernieuwend. 

o Er wordt samengewerkt met (andere) partners van Huis van het Kind Deerlijk of andere 

verenigingen/ diensten of organisaties gevestigd in Deerlijk.  

o Het project heeft een duurzaam karakter.  

o Er is aandacht voor kwetsbare doelgroepen.  

o Het project kadert niet binnen de reguliere werking van jouw organisatie/ vereniging.  

o Je organisatie/vereniging heeft het afgelopen jaar nog geen subsidie aangevraagd bij Huis 

van het Kind Deerlijk.  

 

Na afloop van het project dient een evaluatieverslag en financieel verslag ingediend te worden ( ten 

laatste 3 maanden na afloop van het project).  

 



Vragen?  

Contacteer één van de trekkers van Huis van het Kind Deerlijk: 

Annelies Depraetere – annelies.depraetere@deerlijk.be – 056/73.63.39 

Delphine Decock – delphine.decock@deerlijk.be – 056/77.44.32 – 0479/99.27.65 

 

Neem zeker ook eens een kijkje op onze website www.huisvanhetkinddeerlijk.be  
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Indienformulier 

Of vul het formulier hier in.   

Algemeen 

 Contactgegevens: 

o Organisatie 

…. 

o Adres organisatie 

…. 

o Contactpersoon 

…. 

o Telefoonnummer 

…. 

o E-mailadres 

…. 

o Rekeningnummer 

… 

 Wijk waar het initiatief zal plaatsvinden: 

…. 

 

 Wanneer wordt gestart met het initiatief en wanneer wordt het einde voorzien? 

…. 

 

Project 

 Titel 

…. 

 

 Geef een korte beschrijving van jouw initiatief. 

…. 

 

 Welke doelgroep trachten jullie te bereiken met het initiatief?  

…. 

 

 Op welke van de thema’s wordt ingezet?  

o Sociale cohesie 

o Opvoedingsondersteuning 

o Preventieve gezondheidszorg 

o Andere nl.  

 

 Wat is de motivatie en doelstelling van het initiatief?  

… 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmFqdNefCNwVHy64pZCQf20GrakQxUi2PQh2R57MYyI7HqUA/viewform


 Welke stappen worden ondernomen om het initiatief uit te werken? Geef een 

concrete timing mee.  

…. 

 

 Op welke manier wordt ingezet op toegankelijkheid en laagdrempeligheid? 

…. 

 

 Op welke manier wordt ingezet op lokale noden of behoeften? 

… 

 

 Op welke manier bevat dit initiatief een duurzaam karakter (bv. verderzetting na 

subsidies, delen van uitgewerkt project…)? 

…. 

 

 Op welke manier wordt er gezorgd voor betrokkenheid of participatie van de 

doelgroep? 

…. 

 

 Op welke manier wordt ingezet op kwetsbare doelgroepen? 

…. 

 

 Zal je samenwerken met andere organisaties of verenigingen?  

…. 

 

 Op welke manier is dit initiatief vernieuwend? 

…. 

 

 Welk bedrag vraag je aan Huis van het Kind Deerlijk? (max. 500 euro) 

…. 

 Welke middelen of praktische ondersteuning breng je zelf in?  

…. 

 Voor welke uitgaven zal de subsidie gebruikt worden? 

…. 

 

 


