SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 727
van VALERIE TAELDEMAN
datum: 20 september 2016

aan LIESBETH HOMANS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER
INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Sport- en jeugdwerk en kinderen in armoede - Subsidieprojecten
In het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) staat dat ‘elk kind en elke
jongere kan kiezen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding op eigen maat, met het oog op
sociale ontplooiing en mentale ruimte’. Die ambitie wordt in het Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding 2015-2019 verder geconcretiseerd.
Er zijn op dit vlak al heel wat initiatieven maar de realiteit toont dat er nog lacunes zijn.
Daarom lanceerde de minister een projectoproep waarmee ze opportuniteiten wil bieden
om op lokaal vlak knelpunten en blinde vlekken aan te pakken. Projecten dienen in dit
kader een brug te slaan tussen bestaande sport- en/of jeugdwerkingen en kinderen en
jongeren in armoede.
Projecten konden ingediend worden tot 19 juni 2016. De maximale subsidie per project
bedraagt 50.000 euro.
1.

Hoeveel projectaanvragen werden in totaal ingediend? Graag cijfers per provincie.

2.

Hoeveel en welke van deze aanvragen werden goedgekeurd en hoeveel bedraagt de
subsidie die zij toegekend kregen? Graag indeling per provincie met vermelding van
de aanvrager, een korte toelichting van het project, de looptijd ervan en het
toegekende subsidiebedrag.

3.

Voldeed het aantal aanvragen en het aantal goedgekeurde projecten aan de
verwachtingen van de minister? Zo neen, wat is daarvoor een mogelijke verklaring?

4.

Wat waren de belangrijkste redenen om een subsidieaanvraag te weigeren?

LIESBETH HOMANS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 727 van 20 september 2016
van VALERIE TAELDEMAN

1. In onderstaande tabel vindt u het aantal projectaanvragen per provincie.
provincie

Antwerpen Brussel Limburg

totaal
ingediend

30

8

OostVlaamsWestVlaanderen totaal
Vlaanderen Brabant Vlaanderen

10

20

12

15

5

100

2. In onderstaande tabel vindt u de goedgekeurde projecten met de gevraagde
informatie. Een korte toelichting per project vindt u als bijlage.

Organisatie
Antwerpen

Stad Antwerpen
Gemeente Duffel

Project

Gemeente
uitvoering
project

Een kwaliteitsvol
vrijetijdsaanbod op maat van
Antwerpen
Luchtbal
Vrije tijd op maat van elk
Duffels kind
Duffel

Startdatum

Einddatum

Subsidiebedrag

15/09/2016 14/09/2018

€ 50.000,00

1/09/2016 31/08/2019

€ 40.000,00
€ 50.000,00

Jeugdprogrammatie In de SJAKOS

Turnhout

1/09/2016 31/08/2018

OCMW Herenthout

De pretcamionette

Herenthout

1/09/2016 31/12/2017

€ 8.850,00

OCMW Boom

Sport en spel voor iedereen
Samen scoren naar 1 doel:
iedereen mee!
Sport Op Stap/Jeugdwerk Op
Stap

Boom

1/09/2016 31/08/2019

€ 28.000,00

Lier

1/11/2016 31/10/2018

€ 50.000,00

Mortsel

1/09/2016 31/08/2019

€ 50.000,00

Vinden en (ver)binden

Brussel

1/09/2016 31/08/2018

€ 50.000,00

Beringen

1/09/2016 31/08/2018

€ 50.000,00

Hasselt

1/09/2016 31/08/2018

€ 50.000,00

Stad Lier
Stad Mortsel
Brussel
VGC
Limburg

Arktos vzw Limburg

Brede school Beringen-Mijn
bouwt bruggen
Duurzaam samenwerken is
win-win voor iedereen

Stad Genk

De Begeleiders

Genk

1/09/2016 31/08/2019

€ 50.000,00

OCMW Sint-Niklaas

poSpo (positief sportief)

SintNiklaas

1/12/2016 30/11/2018

€ 50.000,00

LEJO vzw

De SUB Poort

Ronse

1/10/2016 30/09/2019

€ 50.000,00

Mind the GAB

Aarschot

1/09/2016 31/08/2019

€ 50.000,00

Divers

1/12/2016 30/11/2019

€ 50.000,00

RIMO

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant
Stad Aarschot
Vlaanderen
Vlaamse Atletiekliga Open atletiekclub

West-Vlaanderen
Stad Nieuwpoort

Domino+

Nieuwpoort

1/10/2016 30/09/2019

€ 48.850,00

OCMW De Panne

Sport en spel in wijk

De Panne

1/10/2016 30/09/2018

€ 50.000,00

OCMW De Haan

KidsKans

De Haan

1/11/2016 30/11/2018

€ 34.732,00

Stad Menen

Overbruggen

Menen

1/12/2016 31/12/2017

€ 50.000,00

3. Er werden 100 aanvragen ingediend, wat ruimschoots aan mijn verwachtingen
voldeed.
4. Alle projecten met een score vanaf 70% werden behouden, met toevoeging van het
project van de VGC met het oog op de Brusselnorm.

BIJLAGE

Korte beschrijving geselecteerde projecten vrijetijdsparticipatie

Bijlage 1: korte beschrijving geselecteerde projecten vrijetijdsparticipatie
Antwerpen
Stad Antwerpen (€50.000)
Het project wil een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod (sport & jeugd) aanbieden in de wijk Luchtbal door
een samenwerking tussen de stadsdiensten en JES vzw en heeft een duidelijke link met het lokaal
netwerk kinderarmoedebestrijding. De vraag naar vrijetijdsactiviteiten in de wijk overstijgt
ruimschoots het aanbod, waardoor het aan kwaliteit inboet. De werking van JES in de wijk wordt
versterkt, jongeren in de wijk kunnen een opleiding krijgen om City Coach te worden (begeleiden
van jongeren sportieve activiteiten, vrijwilligerswerk, uitwerken van nieuwe ideeën…). De
danswerking van JES in de wijk wordt versterkt via vorming en er wordt ingezet op doorstroming
naar andere dansclubs. Ook de circuswerking in de wijk wordt ondersteund en uitgebreid, met de
mogelijkheid om in een andere wijk gratis circuslessen te volgen. Men voorziet in een indoor
freerunning parcours om deze sport ook in de winter mogelijk te maken. Daarnaast wordt ook nog
een voetbalwerking voor meisjes opgestart, waarbij de aankoop van het nodige materiaal financieel
ondersteund wordt. Buurtsport zal in een aanbod op maat van de gezinnen voorzien op de nieuw
aangelegde pleinen binnen het Brooklyn-project. Om de mobiliteit te ondersteunen en een
fietscultuur te stimuleren, zal iemand gratis fietsherstellingen verzorgen en worden ouders mee
betrokken bij fietslessen op school of op de pleinen.

Gemeente Duffel (€40.000)
Duffel wil een engagement op de lange termijn aangaan en zo vroeg mogelijk kinderen bereiken.
Verscheidene initiatieven worden met elkaar verbonden en breuklijnen worden overwonnen (bv.
overgang kleuter – lagere school). Men doet dit door van 0 tot 18 jaar een aanbod te voorzien voor
alle leeftijdscategorieën. Voor kinderen van 0 tot 3 jaar zal er een gratis Peuterspeelpunt zijn waar
ook opvoedingsondersteuning wordt aangeboden. Voor kleuters (2.5 tot 6 jaar) voorziet men een
Kleutermap en –tas. De map moet het aanbod en bestaande financiële ondersteuning beter
bekendmaken bij kwetsbare gezinnen en de tas voorziet in sportkledij en bonnen om gratis initiaties
te volgen bij clubs en kleuterinitiatieven. Voor 2.5 tot 12-jarigen voorziet men in een
Materialenbank. Hiermee wil men sportkledij en –materiaal verzamelen om uit te lenen of aan een
lage prijs te verkopen aan kwetsbare gezinnen. Die kunnen deze later inruilen tegen ander materiaal.
Voor 6 tot 12-jarigen is er trajectbegeleiding naar het sportaanbod, een samenwerkingsprotocol met
de aanbieders en de Speelkriebel (speelpleinwerking tijdens de vakantie). De individuele
trajectbegeleiding zorgt voor toeleiding en het wegnemen van drempels op maat, alsook
sensibilisering bij de aanbieders. Aanbieders die het samenwerkingsprotocol ondertekenen, kunnen
genieten van een nieuwe subsidielijn van de gemeente. Voor 10 tot 18-jarigen worden de
buurtsportinitiatieven en boksinitiaties uitgebreid en wordt de toeleiding naar de tienerwerking
Pasvit versterkt.

Vzw Jeugdprogrammatie (Turnhout; €50.000)
In Turnhout wil men maximaal inzetten op het toeleiden naar het bestaande reguliere en
doelgroepspecifieke sport- en jeugdaanbod en het verhogen van de toegankelijkheid ervan. Er wordt
in Turnhout reeds gewerkt met de UiTPAS, er worden subsidies toegekend aan clubs die de
doelgroep trachten te bereiken en er worden doelgroepspecifieke werkingen financieel
ondersteund. Daarom wordt een brugfiguur aangeworven die kwetsbare gezinnen informeert over
het aanbod, samen met hen drempels identificeert en hen mee ondersteunt bij hun eerste
contacten met de clubs en verenigingen. Bovendien moet deze hun participatie verduurzamen door

bij eventuele problemen te bemiddelen en ondersteunen. Er wordt actief met vrijetijdsaanbieders
gewerkt om drempels te verlagen. Daarnaast worden zowel gezinnen als aanbieders bevraagd om de
matching sterker te maken.

OCMW Herenthout (€8.850)
OCMW Herenthout lanceert een “pretcamionette”, een mobiele speelkar die moet helpen om naar
kinderen in armoede toe te gaan en hen aanklampend te bereiken. Via de kar zal elke woensdag een
vrijetijdsaanbod worden voorzien in kwetsbare wijken, met begeleiding van monitors uit
jeugdverenigingen of coaches uit sportclubs. Op die manier wordt het aanbod bekend gemaakt bij
de doelgroep. Daarnaast zal een maatschappelijk werker ook aanwezig zijn om samen met de
gezinnen drempels te identificeren en weg te werken, alsook eventuele bredere ondersteuning
aanbieden. Monitoren worden gevormd om goed met de doelgroep om te gaan.

OCMW Boom (€28.000)
Men gaat het bestaande aanbod in Boom toegankelijker maken voor de doelgroep. Het aanbod
houdt zowel reguliere sport- en jeugdaanbod in, als doelgroepspecifieke werkingen, sportkampen,
sport na school en speelpleinwerking. Men wil het aanbod toegankelijker maken door o.a. een
vrijetijdsfonds op te starten die de betaalbaarheid moet verbeteren, door medewerkers vormingen
aan te bieden, door de dialoog met vrijetijdsaanbieders aan te gaan om drempels te verlagen, door
de bereikbaarheid te verhogen door stimuli te geven inzake mobiliteit, …

Stad Lier (€50.000)
In Lier zet men prioritair in op 2 leeftijdscategorieën bij kinderen in armoede: peuters (1-3 jaar) en
kinderen (7 tot 15 jaar). Men doet aan ‘bonding’ (aanbieden van aangepaste sportactiviteiten voor
de doelgroep in samenwerking met publieke en private aanbieders) om het aanbod bij de doelgroep
bekend te maken en vertrouwen te doen groeien tussen de doelgroep en de aanbieders. Om
duurzame participatie te verzekeren zet men ook in op ‘bridging’ (via brugfiguren die kinderen actief
toeleiden naar het bestaande aanbod, taalprojecten en vindplaatsen waarbij het aanbod naar de
kinderen wordt gebracht). Daarnaast worden financiële drempels weggewerkt door het stedelijk
subsidiesysteem te herwerken en het bestaande kortingsaanbod te evalueren. Voorts worden
vormingen aangeboden.

Stad Mortsel (€50.000)
In samenwerking met lokale jeugdverenigingen en sportclubs worden initiaties en workshops in
kwetsbare wijken aangeboden als vrijetijdsaanbod en als toeleiding naar het reguliere aanbod.
Daarnaast wordt een Buurtsporttornooi georganiseerd, waarbij wijken het tegen elkaar opnemen.
Men gaat spoedcursussen zwemmen organiseren. Voorts gaat men 10-beurtenkaarten aanbieden
waarmee men bij verschillende vrijetijdsaanbieders kan proeven van het aanbod. Er worden open
kampen door jeugdverenigingen georganiseerd en men voorziet ook in fietslessen voor
nieuwkomers. Men zal ook een aantal financiële tegemoetkomingen uitwerken (bv. 10beurtenkaarten hebben een 20-80% verhouding, waarbij de deelnemer zelf 20% betaalt en de stad
80%).

Brussel
VGC (€50.000)
De VGC-sportdienst zal een sportclubondersteuner aanwerven die de sportclubs zal ondersteunen
om hun aanbod structureel open te stellen voor kinderen in armoede. Intermediaire organisaties
zullen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over het bestaande aanbod. Daarnaast zal deze ook

actief inzetten op de toeleiding van de doelgroep naar het aanbod. Er bestaan reeds
kortingssystemen en een infobrochure daaromtrent, maar deze wordt nog onvoldoende
gehanteerd. Sportclubs zullen dan ook gestimuleerd worden om deze beter bekend te maken bij hun
leden. De sportclubondersteuner zal ook helpen in het wegwerken van andere drempels.

Limburg
RIMO (Beringen; €50.000)
Via het Brede School-concept zal men in 3 scholen in de wijk Beringen kinderen de kans geven om
kennis te maken met het vrijetijdsaanbod in de buurt. Elke dag zullen de scholen zich openstellen
aan een vrijetijdsaanbieder om de eigen werking uit de doeken te doen. Het gaat daarbij zowel om
cultuur, sport als jeugd. Op dit moment bestaan in Beringen al KIA-cheques voor alle kinderen
(kortingsbonnen, kinderen in armoede krijgen er meer dan andere kinderen). Men zal bekijken om
dit systeem ook toe te passen op de Brede School-activiteiten.

Arktos vzw Limburg (Hasselt; €50.000)
Via een intensieve begeleiding wil men vrijetijdsaanbieders ondersteunen om hun aanbod veel
toegankelijker te maken. Men wil elk jaar 8 nieuwe clubs of verenigingen bereiken waarmee aan
visievorming en praktische uitwerking wordt gedaan. Informatie-uitwisseling is gericht op alle
vrijetijdsaanbieders in de stad. Men zal kinderen en jongeren in armoede toeleiden naar het aanbod
en bij deelname ook begeleiden om op die manier de participatie te verduurzamen. Men gaat
bekijken of clubs samen vervoer kunnen organiseren, naast bestaande financiële stimuli ook nagaan
of clubs samen een voorraad kledij kunnen aanleggen om ter beschikking te stellen…

Stad Genk (€50.000)
Gezien het reeds ruime beschikbare aanbod, focust men op het toegankelijk maken van het
bestaande aanbod. Allereerst richt men een structureel platform op om partners inzake
vrijetijdsbesteding en armoedebestrijding samen te brengen. Dit platform zal de noden van de
doelgroep in kaart brengen. Vrijwilligers maken het aanbod bekend, leiden toe naar het aanbod en
ondersteunen bij mogelijke drempels. Er zal een coachingstraject afgelegd worden met de
sportclubs en jeugdverenigingen om hun aanbod toegankelijker te maken. Voorts zal er ook een
centraal materialendepot worden opgericht dat kledij en materiaal voor verscheidene sporten en
jeugdverenigingen verzamelt.

Oost-Vlaanderen
OCMW Sint-Niklaas (€50.000)
Een kansenwerker zal kinderen en jongeren toeleiden naar het bestaande sport- en jeugdaanbod. In
samenwerking met de jongeren en de betrokken vrijetijdsaanbieders worden methodieken/tools
uitgewerkt om de toegankelijkheid te verbeteren. De kansenpas zal beter bekend gemaakt worden
en er zal een vrijetijdskaart ontwikkeld worden die een overzicht aan de doelgroep geeft van alle
vrijetijdsaanbieders die werken aan een toegankelijk aanbod. Verder zullen initiaties kunnen
gegeven worden op locaties waar de doelgroep zich bevindt. Er wordt ook een ervaringsdeskundige
betrokken om te helpen drempels tot participatie weg te nemen.

Lejo vzw (Ronse; €50.000)
Met dit project wil Lejo een outreachende werking uitbouwen (dat aanvangt met een huisbezoek)
met trajectbegeleiding bovenop diens bestaande aanbod. Er wordt niet enkel voorzien in toeleiding
naar het aanbod maar ook in begeleiding tijdens de deelname en in nazorg. Er wordt een koppeling

gemaakt tussen het eigen aanbod dat gericht is op de doelgroep en het reguliere aanbod, om een
gezonde doorstroom te verzekeren. Er wordt vorming aangeboden en workshops om drempels te
verlagen.

Vlaams-Brabant
Stad Aarschot (€50.000)
Via een outreachende werking worden jongeren toegeleid naar het aanbod van de lokale
tienerwerking. Vervolgens worden deze jongeren ook gemotiveerd om mee andere initiatieven te
ondersteunen inzake vrijetijdsparticipatie. Er zullen sporttornooien in kwetsbare wijken worden
georganiseerd en er zal een buddysysteem ontwikkeld worden om de jongeren naar het reguliere
aanbod toe te leiden. Voorts wordt de financiële drempel verlaagd (tussenkomst in lidgeld voor 80%,
OCMW kan ook kosten voor materiaal dekken). Jongeren die bereikt worden zullen ook
gestimuleerd worden om vrijwilliger te worden in een van de bestaande jeugdwerkingen (bv. als
monitor). Samen met kwetsbare kinderen en jongeren zal een brainstormmoment gehouden
worden om drempels tot participatie te verlagen.

Vlaanderen
Vlaamse Atletiekliga (€50.000)
De verschillende verenigingen van de Vlaamse Atletiekliga zullen volgend aanbod voorzien: voor 5
tot 13-jarigen geeft men Kids Atletics (bewegingsprikkels, spelenderwijs atletiektechnieken
aanleren), atletiekinitiaties in de verscheidene disciplines voor 14 tot 18-jarigen. Start to run vanaf
16 jaar en ouder, waarna men kan aansluiten bij loopgroepen en FitFree bewegingslessen voor
jongvolwassenen en senioren. Daarnaast voorziet men ook in sportkampen. Er wordt op
verscheidene drempels gewerkt om deze te verlagen (bv. een ruilbeurs voor loopschoenen, geen
verplichtingen, naar de doelgroep toe gaan voor activiteiten). Men zet sterk in op duurzame
participatie en men voorziet een groot bereik (500 kwetsbare kinderen).

West-Vlaanderen
Stad Menen (€50.000)
De stad Menen gaat voorzien in Buurtsport in kwetsbare wijken, waar ook mobiele spelanimatie in
samenwerking met jeugdverenigingen zal georganiseerd worden. Daarnaast wordt een
meisjeswerking opgestart omdat men merkt dat meisjes ouder dan 12 jaar niet door het reguliere
aanbod bereikt worden. Om de doelgroep toe te leiden naar het aanbod zullen kennismakingsdagen
georganiseerd worden in samenwerking met vrijetijdsaanbieders. Om de ouders te betrekken gaat
men ook op zoek naar kwetsbare ouders die als vrijwilliger wensen mee te werken in de
ouderwerking.

Stad Nieuwpoort (€48.850)
In Nieuwpoort beschikt men reeds over een Voordeelpas met code en een Sportpas. Men zal 2x per
jaar 10 sessies kleuterdans aanbieden met een gratis koffiehoek voor ouders. De prijs wordt zeer
laag gehouden (€1/sessie). In de Paasvakantie wordt een week een Variakamp georganiseerd, i.s.m.
lokale verenigingen. Tijdens de vakanties wordt er busvervoer georganiseerd naar sportkampen en
speelpleinwerkingen, dat gratis is voor kinderen met een Voordeelpas. Men gaat het aanbod beter
bekend maken en vormingen voorzien voor de vrijetijdsaanbieders. Tenslotte wordt een nieuw
subsidiereglement uitgewerkt om lokale vrijetijdsaanbieders te stimuleren drempels te verlagen (op
vlak van mobiliteit, financiën…).

OCMW De Panne (€50.000)
Via sport en spel in de wijken (buurtsport, mobiel speelplein, vindplaatsgericht werken), wil men de
doelgroep laten kennis maken met en toeleiden naar het vrijetijdsaanbod. Een
buurtsportmedewerker werkt een actieplan uit om participatiedrempels te verlagen. In 2 scholen zal
het Brede School-concept uitgerold worden. Vanaf 2017 wordt een kortingssysteem voor
vrijetijdsparticipatie ingevoerd. Daarnaast zullen sportclubs en jeugdverenigingen ook vorming
krijgen.

OCMW De Haan (€34.732)
Men gaat het bestaande aanbod toegankelijker maken door de lokale vrijetijdsaanbieders te
sensibiliseren om een sociaal tarief te hanteren en andere drempels weg te werken. Men biedt
vormingen aan voor vrijetijdsaanbieders en gezinnen in armoede worden in hun deelname
ondersteund door het OCMW (ontzorging), dat ook het nodige materiaal of kledij financiert. Men
voorziet in de mogelijkheid om telkens 1 groot sport- en 1 groot jeugdevenement te organiseren in
samenspraak met de doelgroep. Om het aanbod beter bekend te maken, zal er ook een
vrijetijdsbeurs georganiseerd worden, waar alle vrijetijdsaanbieders hun aanbod kunnen tonen. De
bereikbaarheid van het aanbod wordt verbeterd door het inleggen van een busje.

