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Op zoek naar geld
Een tof project en een gebrek aan financiële middelen, het is
voor velen een gekende combinatie. Moet het project dan op
de schop? Niet altijd. Met steun van anderen kan het project
misschien toch gerealiseerd worden.
Koning Boudewijnstichting
De Koning Boudewijnstichting is een Europese stichting die vanuit
Brussel actief is op Belgisch, Europees en internationaal niveau.
De opdracht van de Koning Boudewijnstichting is de levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren. Dit doet ze
door het engagement van zowel organisaties als individuen te
versterken. De steun die verstrekt wordt, is in de meeste gevallen financieel, maar de stichting ondersteunt ook opleidingen,
begeleidingen, netwerking enz.
Welke financiële steun kan je precies krijgen? De Koning
Boudewijnstichting biedt enkel steun in het kader van haar projectoproepen. Een overzicht van deze projectoproepen vind je
snel terug via hun openingspagina (www.kbs-frb.be/Activities/
Calls).
De projectoproepen kunnen je stimuleren om bepaalde acties
in of rondom het jeugdverblijf of kampeerterrein te organiseren. Een voorbeeld: In 2016 genoot jeugdverblijf Hoogland
in Lokeren de maximale financiële ondersteuning van 5 000
euro voor het herinrichten van hun buitenruimte. Volgende
acties werden gerealiseerd: het aanleggen van een aantal
speelheuvels, het integreren van een arena met boomstamzitbanken, het realiseren van een verticale moestuin,
het aanbieden van een drinkwaterfontein, het bouwen
van een speelfort/doolhof in een verloren hoek, het creëren van een plek waar kinderen op een veilige manier
kampen kunnen bouwen …
De ondersteuning kwam van het Fonds voor Voeding
en Welzijn van de Federale Voedingsindustrie dat
steun verleent aan projecten die gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging bevorderen voor kinderen en jongeren.
Pluspunt van dit fonds is dat ze het project
prefinancieren.
Heb je ook zin om je domein onder handen
te nemen? Het kan: organisaties kunnen
via een online kandidaatsdossier nieuwe
projecten indienen tot 23 januari 2017.
De aanvraag is behoorlijk eenvoudig.

Heb je andere plannen, maar vind je geen projectoproep waar je
project onder past, dan is het misschien zinvol even af te wachten tot er nieuwe projecten worden uitgeschreven. De Koning
Boudewijnstichting communiceert zijn nieuwe projecten via een
digitale nieuwsbrief. Als uitbater kan je hierop inschrijven via www.
kbs-frb.be/Global/Elements/Subscribe-to-our-enews.
In afwachting van een geschikte projectoproep kan je het jeugdverblijf ook registreren op de website www.goededoelen.be. De bedoeling van de website is om het publiek in contact te brengen met het
grote aanbod aan organisaties die zich inzetten voor anderen. Wat
is de meerwaarde? In 2015 bezochten 63 000 mensen de website
en vandaag staan maar liefst 5 000 organisaties gebundeld op de
website. Door je jeugdverblijf te registreren op de website, vergroot
je je bereik en wie weet of er in de toekomst een gift of een engagement als vrijwilliger kan uit voortvloeien.
Nationale Loterij
De Nationale Loterij betaalt met de inleg van de spelers niet alleen
de winnaars uit, maar behoudt ook een groot deel van de winst voor
allerlei maatschappelijk relevante projecten. De Nationale Loterij
is bijvoorbeeld gulle schenker aan de Koning Boudewijnstichting,
maar subsidieert zelf ook tal van andere projecten. In 2015 hadden
ze hiervoor een budget van 205,9 miljoen euro.
Iedere Belgische publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die geen winstoogmerk nastreeft, komt in aanmerking.
Projecten in België die het algemene, materiële of morele welzijn
van de bevolking te goede komen, kunnen ondersteund worden. De
subsidies zijn vooral bestemd voor investeringen (projecten, evenementen, manifestaties, aankoop van materiaal…). Werkingskosten
komen zelden in aanmerking.
Aanvragen moeten minstens vier maanden voor het project ingediend worden om in aanmerking te komen. Verder moet de rechtspersoon ook minstens één volledig boekjaar actief zijn.
Meer informatie: www.nationale-loterij.be/nl/over-ons/subsidies
In de zoektocht naar alternatieve financiering kan je ook zoeken
naar sponsors, giften, schenkingen of leningen. Wat de verschillen
zijn en hoeveel kans op succes je hebt, behandelen we in een volgend HuisWerknummer.
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