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PROJECTOPROEP 2021
De termijneffecten verminderen van COVID-19
op het mentaal en sociaal welzijn van families uit de meest kwetsbare
gemeenschappen

1. De materiële hulp voorbij

Ter herinnering: de financiële steun vanuit Vincent de Paul Belgium aan de aangesloten verenigingen
is doorgaans tweeledig:
1. Maandelijkse uitkering van subsidies en fiscaalvriendelijke giften: Dit dient als onmiddellijke
tussenkomst voor acute en courante materiële noden (voedselpakketten, kledinghulp,
betaling van geneesmiddelen, ...).
2. Jaarlijkse projectoproep via het Vincent de Paul Solidariteitsfonds: Dit dient als ondersteuning
van onze termijnstrategie (een menswaardige ontvangstruimte, sociale kruidenierswinkels,
parascolaire activiteiten, alfabetisering, digitalisering, gemeenschappelijke moestuinen, …).

Des ter meer bij de huidige projectoproep 2021 zal het Vincent de Paul Solidariteitsfonds zijn
projectoproep prioritair voorbehouden voor strategische projecten op lange termijn. Dat om uw
plaatselijke werking ook voor de toekomst veilig te stellen. Enkel op die manier is structurele steun
aan de toenemende groep mensen in moeilijkheden ook op lange termijn verzekerd.

2. Eén centraal jaarthema

Voor 2021: De termijneffecten verminderen van COVID-19 op het mentaal en sociaal
welzijn van families en jongeren uit de meest kwetsbare gemeenschappen.

De coronapandemie en de ongekende maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, ontwrichten
nagenoeg elk aspect van het leven van families en jongeren: gezondheid, sociale interacties,
mogelijkheid om te studeren en te werken, financiële middelen, voedselonzekerheid en hun
bescherming tegen geweld en misbruik.

Via deze projectoproep wil het Vincent de Paul Solidariteitsfonds financiering uittrekken om de
gezondheid en het psychosociale welzijn van kwetsbare families en jongeren te ondersteunen in de
nasleep van de COVID-19-pandemie.
Het Vincent de Paul Solidariteitsfonds steunt in 2021 aangesloten verenigingen die impactgerichte
projecten en initiatieven uitdenken en op poten zetten om na de eerste Covid-19 schade
gezondheid en welzijn structureel te verbeteren van families en jongeren uit de meest
kwetsbare gemeenschappen (met inbegrip van minderheden, asielzoekers, jongeren met een
handicap en bepaalde gezondheidsproblemen, en jongeren met een sociaal-economische
achterstand).
Dit kunnen projecten en initiatieven zijn die focussen op één of meer aspecten, zoals onderwijs,
digitale achterstand, levensomstandigheden, gezonde voeding en een actieve levensstijl, deelname
aan de arbeidsmarkt, deelname aan sociale, culturele en spirituele activiteiten, enzovoort.

3. Drie laureaten, drie hoofdprijzen
De top 3 van beste projecten kan aanspraak maken op een aanzienlijk aandeel uit het
solidariteitsfonds 2020:
•

Eerste prijs: 20,000 euro

•

Tweede prijs: 10,000 euro

•

Derde prijs: 5,000 euro

De laureaten krijgen daarnaast
•

een ereplaats op onze crowdfunding-site www.crowdgiving.be

•

een vermelding in onze nationale nieuwsbrief (10.000 ex. op papier en onbeperkt digitaal)

•

gepaste aandacht op onze sociale media

Het beschikbare saldo van het solidariteitsfonds 2020 wordt verdeeld over de andere weerhouden
projecten.
4. Praktisch

De Raad van Bestuur van Vincent de Paul Belgium heeft een selectiecomité gemandateerd voor de
verdere uitwerking en selectie van de projectoproep 2021.
4.1. Criteria
1. Het project moet gericht zijn op het centrale thema.
2. Het bijgevoegde formulier « Projectoproep 2021 » moet worden gebruikt om uw project voor te

stellen. Beschikbaar op www.vincentdepaul.be/NEWS of via contact@vincentdepaul.be
3. Enkel een project per vereniging wordt aanvaard, gestaafd met de nodige bewijsstukken.
4. Enkel verenigingen met ingediend jaarverslag over de afgelopen 3 jaar kunnen deelnemen.
5. Verenigingen met een vermogen >100.000 euro worden niet weerhouden.
6. Verenigingen met een legaat in bewaring spreken prioritair die middelen aan.
7.

Projecten die rechtstreeks ingediend worden zonder advies van de provincie, worden niet

aanvaard.
8. Weerhouden projecten kunnen geen terugbetalingen inhouden van al gedane kosten of acties.
9. Recurrente kosten (bv. het in dienst nemen van een werknemer) komen niet in aanmerking.
10. Voor aanpassingen aan onroerend goed moet de vereniging eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker
of huurder zijn voor een restperiode van tenminste 5 jaar.

4.2. Kalender

Lanceringsdatum

15 november 2020

Projectuitwerking

Tegen 31 januari 2021

Advies Provincie - Gewest

Tegen 28 februari 2021

Voorstel selectiecomité

Tegen de Raad van Bestuur voorafgaand aan de eerste Algemene Vergadering van 2021

Bekendmaking - uitbetaling

Binnen de twee weken na de eerste Algemene Vergadering van 2021

4.3. Crowdgiving.be

Ook dit jaar gebruiken we ons platform www.crowdgiving.be om solidaire projectfinanciering lokaal te
ondersteunen: Zo kunnen jullie je plaatselijke werking en zichtbaarheid vergroten via sociale media,
en plaatselijk sponsors vinden die het project mee kunnen financieren.
1. Vincent de Paul Belgium plaatst uw project, op basis van een volledig dossier op de website, en
dat voor de totale opgegeven kost van het project. Het is dan aan u om het aan anderen bekend
te maken via alle mogelijke kanalen. (Bijvoorbeeld via de knop “delen” op Facebook-pagina).
2. Als uw project wordt geselecteerd en ondersteund door het Vincent de Paul Solidariteitsfonds, zal
het toegekende bedrag ook via crowdgiving.be worden overgeschreven.

Een signaal en

stimulans voor andere toekomstige sponsors!
3. Bij verschil tussen de gevraagde subsidie (bv. 10.000 euro) en een lager toegekende subsidie
door het solidariteitsfonds (bv. 6,000 euro) gaat het selectiecomité ervan uit dat uw project een
financieringstekort heeft (bv. 4,000 euro). U verklaart op eer dat het financieringstekort reëel is en
doet redelijke inspanningen dit onder meer via crowdgiving.be te dichten. Deze giften geven
recht op een fiscaal attest en zijn niet onderhevig aan een 15% solidaire inhouding.

