GASTVRIJ FONDS 2017
WAT IS HET GASTVRIJ FONDS ?
Via het Gastvrij Fonds wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen mensen en verenigingen stimuleren
om op lokaal vlak te werken rond gastvrijheid voor vluchtelingen en asielzoekers.
Het Gastvrij Fonds wil sociaal–culturele activiteiten die gericht zijn op de verbondenheid tussen
nieuwkomers en lokale bewoners stimuleren, gastvrijheid op lokaal niveau in de kijker
plaatsen en de zichtbaarheid van deze initiatieven vergroten.
HOEVEEL BEDRAAGT DE FINANCIËLE TEGEMOETKOMING?
Je kunt een tegemoetkoming aanvragen van 500 €, 1000 € of 2500 € per organisatie.
Om in aanmerking te komen voor de som van 2500 € moet je kunnen aantonen dat het
initiatief de samenwerking tussen middenveldactoren bevordert.
WELKE ORGANISATIES KUNNEN MIDDELEN AANVRAGEN?
Verenigingen, lokale groepen en individuen die bovenstaande doelstellingen nastreven en
activiteiten opzetten, kunnen beroep doen op het fonds. Organisaties met meer dan 5
betaalde personeelsleden worden hiervoor uitgesloten.
BEHEER EN GOEDKEURING
Het beheer, de controle en de uitvoering van het fonds is in handen van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen. Organisaties die een initiatief indienen krijgen ten laatste 2 weken na de
indieningsdatum te horen of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.
HOE EN WANNEER INDIENEN?
Het aanvraagformulier moet ondertekend bezorgd worden aan Vluchtelingenwerk
Vlaanderen, t.a.v. Rosalie Heens, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel of gescand en
ondertekend per mail aan rosalie@vluchtelingenwerk.be.
Aanvragen kunnen tot 10 juni 2017 ingediend worden.
VOORWAARDEN:
 Als verantwoordingsstukken verwachten we binnen de 3 maanden na het einde van het
evenement of de activiteit het aangemaakte promotiemateriaal, een tiental foto’s (die
rechtenvrij zijn en gepubliceerd mogen worden door Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
alsook de ondertekening via bijgevoegde verklaring op eer. (Annex 1)
 Een verslag van maximum 1 A4-pagina recto-verso met de gerealiseerde activiteiten en
resultaten en een opsomming van eventuele knelpunten of best practices.
 Een opsomming van de uitgaven (met bedragen) die werden gemaakt met de verkregen
middelen (bewijsstukken moeten niet ingediend worden).
 Je gebruikt het label Gastvrije Gemeente in alle communicatie rond deze activiteit
 Je dient je initiatief ook in op www.gastvrijegemeente.be
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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE AANVRAGENDE ORGANISATIE
Naam van de organisatie:
Straat + nr:
Postcode:

Gemeente:

Telefoon:

E-mail:

Website:
Juridisch statuut van de organisatie (vzw, cvba, feitelijke vereniging …):
Ondernemingsnummer:
Post- of bankrekening:
Op naam van:
Contactpersoon voor inlichtingen
Naam:

Voornaam:

Functie:
Telefoon:

Email:

Wat is het maatschappelijk doel en de concrete werking van de organisatie? (max. 3 regels)
(Als uw organisatie een website heeft waarop deze informatie beschikbaar is, volstaat de link.)
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2. BESCHRIJVING VAN HET GASTVRIJE INITIATIEF
Naam van het initiatief:
Datum of periode van de activiteit:
Plaats van de activiteit:
Omschrijving van de activiteit (max. 5 regels):

Doelstelling van de activiteit (max. 3 regels):
(Wat wil je bereiken met je activiteit?)

Wie wil je bereiken met je activiteit?
(Het ruime publiek, buurtbewoners, jongeren ...)
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OMSCHRIJF KORT (MAXIMUM 2 REGELS)

Op welke manier draagt deze activiteit bij tot verbondenheid tussen nieuwkomers en lokale
bewoners?

Op welke manier draagt de activiteit bij aan een gastvrij onthaal voor mensen op de vlucht in jouw
gemeente?

Op welke manier draagt de activiteit bij tot een positieve beeldvorming van mensen op de vlucht?

Op welke manier ga je lokaal zichtbaarheid creëren voor je initiatief (pers, communicatie, sociale
media, promotie …)? (max. 2 zinnen)

Hoe meet je de impact en resultaten van je activiteit?
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3. TE VOORZIENE KOSTEN:
Type uitgave (vul aan)

Toelichting

Bedrag in €

Catering
Vergoedingen sprekers
Materiaal
Investeringen
Promotiemateriaal
Logistiek (zaalhuur,
beamer, microfoon …)
Verplaatsingskosten
…
…
…
Totaal

ANNEX 1: VERKLARING OP EER
GASTVRIJ INITIATIEF – GEBRUIK GASTVRIJ FONDS

Hierbij verklaren wij, …………………………………………….., 500 € - 1000 € - 2500 €* ingezet hebben voor de
organisatie van ……………………………………………………………………………………………………………………………………
op datum van …………………….………………….. te ………………………………………… (* juiste bedrag aanduiden)

Ondertekenaars,

Persoon 1: naam – functie – adres – telefoonnummer – e-mailadres

Persoon 2: naam – functie – adres – telefoonnummer – e-mailadres

Persoon 3: naam – functie – adres – telefoonnummer – e-mailadres

