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GASTVRIJ FONDS 
 

Op 19 oktober 2022 lanceert Vluchtelingenwerk Vlaanderen ‘Samen Gastvrij’. Deze campagne heeft 
als doel om lokale vrijwilligersorganisaties voor mensen op de vlucht zowel financieel als immaterieel 
te kunnen ondersteunen. Via het Gastvrij Fonds, dat deel uitmaakt van Samen Gastvrij, willen we 
middelen inzamelen om projectoproepen voor de lokale vrijwilligersorganisaties te kunnen organiseren.  

De campagne Samen Gastvrij wordt gelanceerd naar een groot publiek van zowel particulieren als 
bedrijven. In deze campagne stellen we de ondersteuning van de terreinwerking centraal: nu, maar ook 
de komende jaren, vormt de ondersteuning van lokale vrijwilligersverenigingen prioriteit voor 
Vluchtelingenwerk: deze organisaties leveren onmisbaar werk maar hebben meer ondersteuning nodig, 
zowel qua opleidingen, know how, … als financiering. Behalve de financiering van het bewegingsteam, 
en in het bijzonder de regiocoördinatoren, zullen we telkens 50.000 euro van het ingezamelde bedrag 
reserveren voor rechtstreekse ondersteuning van projecten van vrijwilligersorganisaties via het Gastvrij 
Fonds.  

HET GASTVRIJ FONDS 
WAT IS HET GASTVRIJ FONDS? 
Via het Gastvrij Fonds kunnen lokale vrijwilligersinitiatieven voor mensen op de vlucht financiële 
middelen verkrijgen om: 

• een (eerste) activiteit te organiseren 
• de bestaande werking te ondersteunen of uit te breiden 
• een project te lanceren of 

Het fonds wordt opgericht voor meerdere jaren. Lokale initiatieven zullen een aanvraag tot steun kunnen 
indienen via een terugkerende projectoproep. De regiocoördinatoren kunnen de lokale organisaties 
ondersteunen bij hun aanvraag. 

Dit jaar zal in oktober een eerste projectoproep gelanceerd worden.  

 

 

 



HOEVEEL BEDRAAGT DE FINANCIËLE TEGEMOETKOMING?  
Vanaf er 50.000 euro in het Gastvrij Fonds beschikbaar is, lanceert Vluchtelingenwerk een 
projectoproep. Je kan een tegemoetkoming aanvragen van 1000 €, 2.000 € of 5.000 € per organisatie.  

Het bedrag van € 5.000 wordt per oproep aan maximaal 2 aanvragers toegekend.  Om in aanmerking 
te komen voor een ondersteuning van  
€ 5.000 dien je aan te tonen dat:  

- het initiatief de samenwerking tussen lokale actoren bevordert  
- je de inzichten en resultaten van jouw project met andere vrijwilligersorganisaties en/of lokale 

actoren deelt 

WELKE ORGANISATIES KUNNEN STEUN AANVRAGEN? 
Vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven (of het nu feitelijke verenigingen zijn of vzw’s) die zich 
inzetten voor mensen op de vlucht. Middenveldorganisaties, overheidsinitiatieven, openbare besturen, 
bedrijven met een commercieel doel of particulieren kunnen niet indienen. 

ACTIVITEITEN  
- Ondersteuning van mensen op de vlucht op basis van hun noden: van oefenkansen Nederlands, 

huiswerkbegeleiding over hulp bij het zoeken naar werk of woning tot een buddyproject om 
vluchtelingen wegwijs te maken, competentieversterkende projecten etc.   

- Sociaal-culturele activiteiten die gericht zijn op de verbondenheid stimuleren tussen mensen op 
de vlucht en lokale bewoners  

- Gastvrijheid op lokaal niveau in de kijker plaatsen of zichtbaarheid van deze initiatieven 
vergroten 

Lokale vrijwilligersorganisaties die één of meerdere van deze activiteiten uitvoeren ter ondersteuning 
van mensen op de vlucht kunnen beroep doen op het fonds.  

BEHEER EN GOEDKEURING 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen beheert het Gastvrij Fonds en lanceert de projectoproep(en). Een jury 
bestaande uit 5 (interne en externe) leden zal de projectaanvragen behandelen en goedkeuren. Het 
gaat om vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld, waaronder het bestuur en 
secretariaat van Vluchtelingenwerk, vertegenwoordigers uit het academische milieu en personen met 
een vluchtverhaal.  

CRITERIA 

INHOUDELIJKE CRITERIA 
- Het project draagt waarden van solidariteit en rechtvaardigheid uit  
- Het project werkt duidelijk rond het onthaal en de oriëntatie van mensen op de vlucht 
- Het project gaat uit van de noden en signalen van mensen op de vlucht 
- Het project werkt competentieversterkend / betrekt mensen op de vlucht actief 
- Het project moet een concrete impact hebben en aantonen hoe het gelijke kansen realiseert, 

inclusiviteit bevordert, drempels wegwerkt of sensibiliseert rond maatschappelijke 
kwetsbaarheid  

- De jury heeft bijzondere aandacht voor project die  
o een groot bereik nastreven 
o inzetten op de bevordering van participatie en/of inclusie 



o inzetten op het structureel wegwerken van drempels. 

PRAKTISCHE CRITERIA 
- Jouw organisatie is duidelijk een vrijwilligersorganisatie waarbij de dagelijkse werking door 

vrijwilligers gecoördineerd en ondersteund wordt.  
- Het project is uitvoerbaar en dit blijkt ook uit het dossier (bijv. het heeft geschikte partners, het 

beschikt over de nodige vergunningen en het juiste materiaal).  
- Het gevraagde budget moet aangepast zijn aan de ambitie van het project en goed verantwoord 

zijn.  
- De projecten moeten binnen de 6 maanden na goedkeuring aanvangen.  

 

HOE EN WANNEER INDIENEN? 
Wanneer de projectoproep gelanceerd wordt, kunnen lokale initiatieven een aanvraag indienen voor 
een vooropgestelde deadline. De periode tussen de lancering van de projectoproep en de deadline om 
een dossier in te dienen, bedraagt anderhalve maand.  

Op ‘Samen Gastvrij’ vind je de link naar het standaard invulformulier op de website van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Je vult jouw gegevens van de aanvrager en die van je 
vrijwilligersorganisatie in via dit formulier. Daarna ontvang je per e-mail het uitgebreide 
aanvraagformulier. Dat vul je in en bezorg je per mail aan griet@vluchtelingenwerk.be of verzend je per 
post naar Griet Jacques, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node.  

 

RAPPORTAGE 
Alle geselecteerde projecten dienen bij afloop van hun project een korte rapportage met een overzicht 
van hun uitgaven en bijhorende betaalbewijzen in te dienen. We zorgen hier opnieuw voor een 
standaardformulier. Krijgt je activiteit steun uit het Gastvrij Fonds? Gebruik dan het label ‘Samen 
Gastvrij’ in alle communicatie over de activiteit. 

Als verantwoording van de ondersteuning verwachten we binnen de 6 maanden na je activiteit: 

- Een ingevuld rapportageformulier (maximum 1 A4-pagina recto-verso) over de gerealiseerde 
activiteit(en), dat zowel de goede praktijken als de knelpunten opsomt.  

- Een tiental rechtenvrije foto’s van de activiteit die gepubliceerd mogen worden door 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en/of voorbeelden van ontwikkeld promomateriaal.  

- Een gedetailleerd overzicht van de uitgaven die werden gemaakt met de verkregen middelen 
(bewijsstukken moeten worden meegestuurd).  
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