
Budget activiteiten uit aanbodfolder kansengroepen 
 

REGLEMENT 
 

Avansa Limburg voorziet een jaarlijks budget van € 800 per vereniging waar armen het 
woord nemen. Met dit budget kunnen zij activiteiten uit de ‘aanbodfolder kansengroepen’ 
van Avansa aanbieden aan hun deelnemers. 
 
Wie komt in aanmerking? 
 

Verenigingen waar armen het woord nemen uit Limburg. Dit zijn: 
- De verenigingen die lid zijn van het Trefpunt Armoede Limburg, 
- De Limburgse Welzijnsschakels. 

 
Hoe werkt het? 
 

Avansa Limburg betaalt 80% van de activiteit, de overige 20% van de kosten draagt je 
vereniging. Vraag je bijvoorbeeld een activiteit aan die € 100 kost, dan betaal je zelf € 20 
en betaalt Avansa € 80. 
 
Wat zijn de voorwaarden? 
 

Je vereniging engageert zich om actief deelnemers te werven voor de geplande activiteit. 
Dit houdt in: de activiteit bekend maken en promoten, er voor zorgen dat de mensen 
opdagen door te herinneren aan de activiteit, etc.    
 
Jullie organiseren de activiteit gratis, of aan een lage deelnameprijs, voor jullie leden. 
 
Jullie promoten Avansa Limburg door onze naam te vermelden in de communicatie over 
de activiteit. Het logo van Avansa vind je op onze website onder ‘praktisch’. 
 
En jullie doen na de activiteit een evaluatiegesprek met de deelnemers, en bezorgen de 
feedback uit dit gesprek aan Avansa. Zo kan Avansa haar aanbod verbeteren. We bezorgen 
je een sjabloon met vragen die je kan stellen tijdens de evaluatie. 
 
Procedure 
 

We voorzien een gelimiteerd totaalbudget, te verdelen tussen alle Limburgse 
verenigingen. Elke vereniging kan max. € 800 aanvragen. Tel je daar de 20% bij die je 
vereniging zelf moet bekostigen, kan je dus activiteiten uit de folder aanvragen voor in 
totaal max. € 1.000. 
 
Wil je een deel van het totaalbudget gebruiken voor jouw vereniging? Mail jouw aanvraag 
dan tijdig naar Annelies Braeken: annelies.braeken@avansa-limburg.be. Zodra we het 
begrootte totaalbudget bereiken, kunnen we niet meer aan vragen tegemoet komen. Op is 
op! 
 
Contact 
 

Heb je vragen? Annelies helpt je graag verder. 
Mail: annelies.braeken@avansa-limburg.be, telefoon: 011 560 105. 
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