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INLEIDING
Vlaanderen kent een lange traditie op het vlak van sociaal toerisme, waarbij vakantie als
een basisrecht en niet als luxeproduct wordt gezien.
Toerisme Vlaanderen ondersteunt de sector van het sociaal toerisme traditioneel op
verschillende manieren: het netwerk Iedereen Verdient Vakantie, de subsidiëring van
organisaties die projecten uitwerken die de participatie verhogen aan het toeristisch
aanbod van individuen of groepen die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen
overwinnen, de erkenning en subsidie voor de jeugdverblijven,…
Mensen in een kwetsbare situaties worden extra getroffen door de coronamaatregelen en
dreigen steeds meer geïsoleerd te geraken. Zelfs wanneer reizen terug toegestaan wordt,
is
dat
voor
veel
mensen
allesbehalve
evident.
We willen organisaties die met deze doelgroepen werken, ondersteunen zodat deze
vakantieactiviteiten (daguitstappen, meerdaags verblijf, vakantieactiviteiten binnen de
eigen context) kunnen aanbieden met de nodige zorg en ondersteuning op maat.
De activiteiten kunnen plaatsvinden tussen 6 juli 2020 en 15 mei 2021. Projecten moeten
van start gaan in 2020.
De oproep heeft betrekking op het Vlaams Gewest en op het tweetalig gebied Brusselhoofdstad.
In deze handleiding kom je te weten hoe je een subsidie aanvraagt voor een project in
het kader van de oproep Ontdekkingtroef 2020.
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Doelstelling
Het creëren van vakantiebelevingen (daguitstappen, meerdaags verblijf,
vakantieactiviteiten) die aangeboden worden aan Vlamingen in een kwetsbare situatie.
Dit kan zowel gaan over het organiseren van een daguitstap in beperkte kring, het
organiseren van een meerdaags verblijf of het opzetten van activiteiten die het
vakantiegevoel vergroten in de eigen context.
Deze vakantieactiviteiten sluiten aan nauw bij #ontdekkingtroef.
Ontdekkingtroef daagt mensen uit om een vakantiegevoel en beleving te zoeken waar je
het niet verwacht. Je zoekt ongekende parels op. Je laat het toeval toe, je laat je leiden
door wat je onderweg meemaakt.
De oproep richt zich prioritair tot organisaties die partner zijn in het netwerk Iedereen
Verdient Vakantie.
Deze oproep ondersteunt niet de reguliere werking van de organisaties maar net die
activiteiten die het vakantiegevoel vergroten. Daarom willen we een aantal
voorwaarden inbouwen:
 Ervaring in het werken met mensen in een kwetsbare situatie
 Activiteiten kaderen in #ontdekkingtroef
 Elke organisatie volgt een inspiratiesessie #ontdekkingtroef.
Bij afronding van het project vragen we een verslag. zowel een inhoudelijk als een
financieel.

2

Projectoproep Ontdekkingtroef 2020

Alle activiteiten respecteren

de op dat moment geldende COVID-19-maatregelen.

Organisaties die reeds worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid kunnen de
resultaten in het kader van het project niet gebruiken voor het aantonen van de
verplichtingen in het kader van de andere subsidiëring.

1.1

Inspiratie nodig?
Meer informatie en inspiratie over #ontdekkingtroef vind je hier:
https://iedereenverdientvakantie.be/ontdekkingtroef
Meer info over het netwerk Iedereen verdient vakantie vind je op
www.iedereenverdientvakantie.be.

1.2

Voorwaarden subsidie
Projectaanvragen moeten beantwoorden aan volgende voorwaarden:

1.3

-

Een project mag niet tot de huidige reguliere werking van de organisatie behoren.

-

De oproep heeft betrekking op het Vlaams Gewest en op het tweetalig gebied Brusselhoofdstad. Concreet betekent dit dat:
 Projectindieners kunnen zowel in het Vlaams Gewest als in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad gevestigd zijn. Wat projectindieners uit het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad betreft gaat het om instellingen/organisaties, die wegens hun
activiteiten geacht worden uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

-

De hoofddoelstelling van de oproep is het creëren van vakantiebelevingen
(daguitstappen, meerdaags verblijf, vakantieactiviteiten) voor vakantiegangers in een
kwetsbare situatie.

-

Enkel projecten waarvan de totale betoelaagbare kosten minimaal 3.500 euro bedragen,
komen in aanmerking voor subsidie en maximaal 30.000 euro.

-

Er kan één dossier per organisatie per indiendatum worden ingediend. Organisaties die
meerdere vestigingsplaatsen hebben, kunnen per vestigingsplaats één dossier indienen.

-

De einddatum van de ingediende projecten is 15 mei 2021. De begunstigde dient ten
laatste 30 juni 2021 de inhoudelijke en financiële eindrapportage van het project in te
dienen. Na afloop kan het project uiteraard met eigen middelen verdergezet worden.
Beoordelingscriteria
Projectaanvragen worden beoordeeld op basis van onderstaande 4 criteria:
1.

De mate waarin de aanvrager ervaring heeft met het werken met mensen in
maatschappelijk kwetsbare situatie.
We verwachten dat de aanvrager, of één van de partners in het
samenwerkingsverband, ervaring heeft met dit werk. Het is niet de bedoeling om het
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opstarten van nieuwe initiatieven of organisaties te ondersteunen.
De aanvrager toont dit aan op basis van de werking: voorbeelden van activiteiten en
initiatieven met de doelgroep in de periode van juni 2019 tot juni 2020.
Of de aanvrager wordt door de Vlaamse overheid, lokale besturen of de VGC in die
opdracht erkend. Dit betekent dat een organisatie wordt erkend en/of gesubsidieerd.
De doelgroep zijn kinderen, jongeren, volwassenen of gezinnen in een kwetsbare
situatie en daardoor vakantiedrempels ervaren. Deze situaties kunnen zijn:
-

Een laag inkomen, in budgetbegeleiding, of een verhoogde tegemoetkoming
van het ziekenfonds
In een problematische thuissituatie
Behoren tot de risicogroep voor besmetting met Covid 19
Verblijven een zorginstelling of een voorziening voor personen met een
beperking
Andere (te motiveren)

2. De mate waarin de aanvrager aantoont dat de coronamaatregelen een impact hebben
op het vakantiegedrag van de groepen die de organisatie bereikt en op de werking
ervan. Welke nieuwe vakantienoden geïdentificeerd worden, alsook hoe daarop wordt
ingespeeld.
Deze projectoproep heeft betrekking op eerstelijnsactiviteiten in de vakantieperiode.
Dat zijn activiteiten waarbij er rechtstreeks wordt gewerkt met de doelgroep in de tijd
dat ze geen school lopen en/of niet werken.
De aanvraag vermeldt minstens wat het initiatief inhoudt, wat de timing is en met
wie er (eventueel) wordt samengewerkt. Samenwerking is geen verplichting maar kan
het project wel versterken. Zo kan een organisatie die doelgroep specifiek werkt
samenwerken met een partner die inhoud aanlevert (bv een zorginstelling werkt samen
met een toeristische partner). De participatie van de doelgroep bij het uitwerken,
uitrollen en opvolgen van de activiteiten is een pluspunt.
3. De mate waarin het project het vakantiegevoel verhoogt en aansluit op de filosofie
van #ontdekkingtroef.
Eerstelijnsactiviteiten die het vakantiegevoel verhogen zijn activiteiten waarbij men
rechtstreeks met personen in een kwetsbare situatie werkt, in de vrije tijd. Dus niet
in de tijd die ze school lopen en/of werken.
Voorbeelden van activiteiten die het vakantiegevoel verhogen:
Een activiteiten aanbod in de eigen buurt, daguitstappen in de regio, meerdaagse
uitstappen.
Activiteiten in het kader van #ontdekkingtroef bevatten één of meerdere van deze
eigenschappen:
 Het onderweg zijn is belangrijker dan de bestemming
 Ongekende parels ontdekken
 Het toeval toelaten
 Verwondering opwekken
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Herinneringen opwekken

4. De mate waarin de aangevraagde middelen in verhouding staan tot de beoogde
resultaten.
Is het project financieel haalbaar? Staat het geplande budget in verhouding tot de
gewenste output? Wat zijn de verwachte inkomsten van het project?
De subsidie van minimaal € 3.500 en maximaal € 30.000 euro.

2
2.1

Spelregels 2020
Voor wie?
Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid die oplossingen zoekt voor vakantiegangers die
drempels ondervinden in de vakantieketen, kan een subsidie aanvragen.
De volgende instanties kunnen een aanvraag doen:
Een vereniging zonder winstoogmerk zijn.
Zijn zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel
– Hoofdstad.
Op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen.

2.2

Welke kosten komen in aanmerking?
Algemene bepalingen


Enkel projecten waarvan de totale betoelaagbare kosten minimaal 3.500 euro
bedragen, komen in aanmerking voor subsidie. De maximale toegestane
subsidie bedraagt 30.000 euro.



Enkel kosten die dateren van na de aanvraagdatum en van voor de einddatum
van het project, zoals vastgelegd in het subsidiebesluit, komen in aanmerking.

Soorten kosten
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aankoop diensten
Animatiekosten
Huur materiaal
Verblijfskosten
Vervoerskosten
Catering gekoppeld aan de activiteit
Aankoop klein materiaal
Vrijwilligers- en personeelskosten.
Covid-19 hygiëne- en beschermingsmateriaal

Enkel kosten die rechtstreeks gelinkt aan de activiteiten van het project komen in
aanmerking (dus geen kosten voor de reguliere werking van de indienende organisatie).
Investeringen die moeten worden afgeschreven, zoals voertuigen, kunnen niet worden
gefinancierd. De aankoop van bijvoorbeeld refurbished hardware of tweedehandse fietsen
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kan wel omdat de kostprijs en boekwaarde van dergelijke goederen te laag is om af te
schrijven.
3

Aanvraag, behandelingsprocedure en voorwaarden

3.1



Hoe een aanvraag indienen?
De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 10 juli 2020 tot uiterlijk 22 juli 2020 17u voor
de eerste ronde, tot uiterlijk 16 oktober 2020 17u voor de tweede ronde.
Een aanvraag is officieel vanaf het ogenblik dat de aanvrager een volledig ingevuld en
ondertekend aanvraagformulier met de vereiste bijlagen (zie punt 3.4) heeft bezorgd aan
Toerisme Vlaanderen. Het aanvraagformulier moet zowel via de post als digitaal ingediend
worden. Verdere instructies vind je in het aanvraagformulier en de bijlagen.

3.2

Hoe verloopt de verdere procedure?
De projectvoorstellen moeten ten laatste op 22 juli 17u of 16 oktober 17u worden ingediend.
Indieners worden vanaf 31 juli 2020 en 30 oktober 2020 op de hoogte gebracht van de
beslissing.
Indiening gebeurt op de volgende manier:




Download en vul het aanvraagformulier in
Download en vul de begroting in.
Eénmaal alles is ingevuld, meld je je organisatie aan op
www.iedereenverdientvakantie.be/projectoproep
Je laadt zowel de begroting als het aanvraagformulier op.
Je ontvangt een automatische bevestiging via mail.
Een ondertekend exemplaar stuur je tegen 28 juli (ronde 1) of 28 oktober 2020 (ronde
2) op naar (postdatum telt als bewijs) :
Toerisme Vlaanderen
Jeroen Marijsse
Grasmarkt 61
1000 Brussel





Aanvragen die enkel via post of via de website worden aangeleverd zijn niet geldig.
3.3

Beoordeling
De projectaanvragen worden beoordeeld door het agentschap Toerisme Vlaanderen op
basis van de beoordelingscriteria vermeld onder punt 1.3

3.4

Basisvoorwaarden projectaanvraag
o
1.
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De subsidieaanvraag voor een project moet minstens bestaan uit:

Het aanvraagformulier:
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-

een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, volgens het ter beschikking
gestelde model in Word
een digitale versie van het aanvraagformulier (Word-versie, geen pdf)

2. Volgende verplichte bijlage bij de aanvraag:
-

een financieringsplan, volgens het ter beschikking gestelde model in Excel, inclusief
de berekening van de ingediende personeelskosten (indien van toepassing)

Opgelet, indien een of meerdere van bovenstaande elementen ontbreken in het
aanvraagdossier, dan wordt het dossier niet-ontvankelijk verklaard.

4

Voorwaarden na goedkeuring en bij uitbetaling
Na goedkeuring van de subsidie bezorgt Toerisme Vlaanderen aan de begunstigde een
subsidiebesluit waarin algemene en eventueel projectgebonden voorwaarden zijn opgenomen.
De begunstigde moet dit subsidiebesluit ondertekend terugbezorgen aan Toerisme Vlaanderen.
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Na ontvangst van het ondertekende subsidiebesluit zal er een eenmalig voorschot van 80
% van het toegekende subsidiebedrag aan de begunstigde worden uitbetaald.



Het project dient opgestart te zijn in 2020 en gerealiseerd te zijn tegen 15 mei 2021.



De subsidie moet verantwoord worden alvorens Toerisme Vlaanderen overgaat tot de
uitbetaling ervan. Ten laatste 30 juni 2021 dient de begunstigde de financiële en
inhoudelijke eindrapportage in te dienen voor uitbetaling van het saldo.



Terugvordering:
- Als de begunstigde niet voldoet aan de bepalingen van het subsidiebesluit, vervalt de
beslissing tot toekenning van de subsidie. In dat geval wordt het reeds uitbetaalde
voorschot teruggevorderd.
- Als de begunstigde nalaat de subsidie volgens de vereiste procedure volledig te
verantwoorden, vervalt de beslissing tot toekenning van de subsidie voor wat betreft
het niet-verantwoorde gedeelte. In dat geval wordt het niet-verantwoorde gedeelte
van het reeds uitbetaalde voorschot teruggevorderd.

Contact
Toerisme Vlaanderen
Iedereen Verdient Vakantie
Grasmarkt 61
1000 Brussel
www.iedereenverdientvakantie.be
Voor meer info kun je terecht bij:
Jeroen Marijsse
tel: 02 504 03 70
mail: Jeroen.marijsse@iedereenverdientvakantie.be
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Hannelore Herreman:
mail: hannelore.herreman@iedereenverdientvakantie.be
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