• Reglement Vormingssubsidies De Kroon •
Leden van de algemene vergadering van Huis van het Kind ‘De Kroon’ kunnen
een subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten, zowel voor
medewerkers als voor de doelgroep, indien voldaan wordt aan onderstaande
voorwaarden.

Voorwaarden:
• De inhoud van de activiteit moet onder de doelstellingen van de Kroon vallen.
De Kroon heeft als doel...
o aanstaande ouders, gezinnen, hun kinderen en jongeren gepast te ondersteunen op
het vlak van gezondheid, de ontwikkeling en de opvoeding van hun opgroeiende
kinderen en jongeren;
o de sociale, informele netwerken rondom gezinnen en hun kinderen en jongeren te
bevorderen en te ondersteunen;
o risico's, problemen inzake gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en onderwijs bij
kinderen vroegtijdig op te sporen, op te volgen en/of te verwijzen;
o infectieziekten bij kinderen te voorkomen, onder meer door toediening van
vaccinaties;
o te werken aan de versterking van kwetsbare aanstaande ouders en gezinnen met
kinderen en jongeren in het kader van de bestrijding van kinderarmoede;
o door middel van sensibilisering en het promoten van ondersteunende maatregelen ten
aanzien van aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren bij te dragen
aan het creëren van een gezinsvriendelijk klimaat in de gehele samenleving.
• De activiteit moet doorgaan op het grondgebied van groot Dendermonde.
• De activiteit moet toegankelijk zijn voor iedereen. Uiteraard kan er wel met
leeftijdscategorieën (bv. ouders van kleuters) of specifieke doelgroepen (bv. ouders van
kinderen met ADHD) gewerkt worden. Er worden echter geen doelgroepen uitgesloten
naar woonplaats, afkomst, of sociaal economische status.
• Er dienen minstens 3 partners van ‘De Kroon’ betrokken te zijn bij de organisatie van de
activiteit.
• Er wordt verwacht dat de partners ook een eigen investering doen. Dit kan betekenen
dat er door de organisatoren een locatie wordt voorzien, dat zij personele middelen
inzetten, of andere financiële inspanningen leveren.
• Voor de bekendmaking van de activiteit dient de huisstijl van ‘De Kroon’ gerespecteerd
te worden. Hiervoor wordt een sjabloon voor flyers en posters beschikbaar gesteld.
• De Kroon betaalt de factuur rechtstreeks aan de leverancier indien mogelijk (bv.
drukker, spreker). Indien niet mogelijk wordt er met een onkostennota gewerkt. Er
wordt geen cash geld overhandigd.

• Reglement Vormingssubsidies De Kroon •
Subsidieaanvraag:
Indien aan deze voorwaarden voldaan wordt kan er een subsidieaanvraag gedaan worden.
Deze wordt per mail verstuurd naar info@huisvanhetkind-dekroon.be.
In deze subsidieaanvraag moet vermeld worden:
• Welke partners betrokken zijn in de organisatie van de vorming.
• Wat de doelstelling is van de vorming.
• Welke kosten er gemaakt moeten worden en een motivering van deze kosten. Het moet
duidelijk zijn wat de organisaties zelf betalen of voorzien en wat door de Kroon betaald
zal worden.
• Een voorstel van betaling door de Kroon (bedrag en bestemming).

