
REGLEMENT 

Tussenkomst activiteiten partners Huis van het Kind  

 
Doelstelling 
 
Het Huis van het Kind Koksijde is een samenwerkingsverband tussen diverse partners die zich 
richten tot gezinnen en/of kinderen die wonen in Koksijde. Het doel van het Huis van het Kind is de 
dienstverlening en activiteiten beter op elkaar afstemmen, de sociale cohesie te versterken en de 

meest kwetsbare gezinnen te bereiken. Koksijde krijgt jaarlijks een budget van Kind en Gezin om 
activiteiten uit te werken. Jaarlijks worden de activiteiten vastgelegd door een stuurgroep en 
goedgekeurd door het CBS.  
De sociale cohesie willen we versterken door de partners activiteiten te laten uitwerken voor 
gezinnen en/of kinderen die voor iedereen toegankelijk zijn. Het Huis van het Kind wil deze 
activiteiten financieel ondersteunen en stimuleren door een toelage te geven voor een welbepaalde 

activiteit.  
 
Toepassingsgebied  
 
Art. 1. De tussenkomst voor een activiteit die de sociale cohesie versterkt is bestemd voor de 

partners van het Huis van het Kind. Met deze tussenkomst willen we de partners stimuleren om 
hun activiteiten op te stellen voor iedere inwoner in Koksijde. Op deze manier willen we 

drempelverlagend werken naar kwetsbare gezinnen en kinderen.  
 
Art. 2. De partner richt een aanvraag tot tussenkomst voor een activiteit aan het Huis van het 
Kind. De partner doet dit via het aanvraagformulier, samen met alle bewijsstukken en het 
rekeningnummer waarop dit gestort moet worden. De tussenkomst wordt gegeven tot het 
voorziene budget uitgeput is.  
 

Art. 3. De uitgaven worden beperkt tot het voorziene budget opgenomen in het jaarlijks actieplan 
van het Huis van het Kind. Krediet is opgenomen in de jaarrekening ‘xxxxxx ‘ (aanvullen door 
fin.dienst) 
 
Alle aanvragen worden behandeld in volgorde van datum van ontvangst.  
 

Enkel ontvankelijke en volledige aanvragen overeenkomstig dit reglement komen in aanmerking 
voor een toelage tot uitputting van het jaarlijks beschikbaar krediet hiervoor vermeld.  

 
Rechthebbenden 
 
Art. 4. Partners die voldoen aan onderstaande voorwaarden hebben recht op een tussenkomst:  
 

§ 1 De partner dient de missie en de visie van het Huis van het Kind onderschreven te hebben.   
§ 2 De activiteit moet gericht op gezinnen en kinderen in Koksijde  
§ 3 De activiteit moet voor iedere inwoner toegankelijk zijn, niet enkel voor de leden van de 
partner 
§ 4 De activiteit moet de sociale cohesie bevorderen 
§ 5 Bij bekendmaking van de activiteit moet het logo van het Huis van het Kind Koksijde vermeld 
worden  

 
De toelage  
 
Art. 5. Iedere partner die voldoet aan de voorwaarden vermeld in art.4. heeft recht op 1 
tussenkomst per kalenderjaar tot zolang het budget in art. 3. Beschikbaar is.  

 

Art. 6. De toelage bedraagt € 200 per activiteit, met een maximum van de kostprijs van de 
activiteit  
 
Uitbetaling  
 
Art. 7. De uitbetaling van de toelage gebeurt op rekeningnummer van de partner,  vermeld op het 
aanvraagformulier.  

 
Invoegetreding  



 

Art. 8. Dit reglement treedt invoege vanaf 01/07/2015 en is geldig voor de duur van het bestaan 

van het Huis van het Kind  
 
 


