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Reglement Sociaal Project 2023 
 

Dit is een initiatief van onze vereniging waarmee we ondersteuning willen verlenen 
aan Sociale Projecten in de Vlaamse provincie waar dat jaar het Congres plaatsvindt. 
Zodoende wil de ZORG.tech jaarlijks een instelling helpen met het realiseren van een 
duidelijk omschreven duurzaam project dat kadert in de sociale sfeer.  
 
Alle projecten die er toe bijdragen het maatschappelijk welzijn van een groep 
personen te bevorderen of op een aanvaard niveau te stabiliseren, komen in 
aanmerking. De indieners dienen wel aan te tonen dat het hen aan financiële 
middelen ontbreekt om het project op te starten of verder te zetten en dat zij evenmin 
kunnen genieten van enige of voldoende toelage.  
 
Vanaf 2004 loopt de procedure tot deelname aan dit project en de methode om deze 
te kunnen beoordelen en de prijs toe te kennen.  
Voor bijkomende informatie verwijzen we graag naar onze website www.zorg.tech.  
 
Jaarlijks stellen we een bedrag van 4.000 euro ter beschikking voor een dergelijk 
project.  
 
De vorige laureaten zijn :  
2004 : Overpelt - M.S. en Revalidatiecentrum : nieuwe aangepaste bedden  
2005 : Machelen aan de Leie – VIBSO Beroepsonderwijs communicatie middelen  
2006 : Averbode - Huize Levensruimte vzw : Renovatiewerken  
2007 : Hakendover – ’t Prieeltje vzw : aanleg van een functionele tuin  
2008 : Tielt – Mivalti vzw : trainingspakken voor actieve sportgroepen  
2009 : Genk – Sint-Janssschool: speel-o-theek voor de leerlingen  
2010 : Antwerpen – De Grote Robijn : Time Out Project (bijzondere jeugdzorg)  
2011 : Deinze : B.O. School Ter Leie – inrichten van een snoezelruimte  
2012 : Halle : Verbouwing van de keuken in het Dagcentrum “ De Wip”  
2013 : Izegem – den Tatsevoet: HACCP conforme materialen voor bakkerij & 
voedingsatelier  
2014 : Conferentie Sint-Andries Peer Hechtel Eksel – Sint Vincentiusvereniging – 
Installatie van een koelcel.  
2015 : Schilde – Buitengewoon Onderwijs : Herinrichting speelplaats  
2016 : Landegem -Multifunctioneel Centrum Ten Dries vzw- Go Carts voor 
recreatieruimte en speelplein  



2017 : Diepenbeek – Dienstencentrum Sint Gerardus – Radio Ac’cent  
2018 : Gits – Dominiek Savio Instituut vzw – Inrichting relaxatieruimte voor jongeren 
met (neuro-) motorische of meervoudige beperking. 
2019: Leuven – Woonzorgnet- Dijleland – Dagelijks groen – groeneilanden  en 
ergonomische lichtgewicht tuinmateriaal 
2020: Broechem – Woonzorgcentrum Czagani vzw  -Plaatsen van 
bewegingstoestellen , tastmuur, een vogelbadje en een verhoogde tuinbak. 
2022: Biotuin van de VZW GOOIKENSHOEVE Evergem. 
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Alle projecten die er toe bijdragen het maatschappelijk welzijn van een groep personen te bevorderen 
of op een aanvaard niveau te stabiliseren, komen in aanmerking. De indieners dienen wel aan te tonen 
dat het hen aan financiële middelen ontbreekt om het project op te starten of verder te zetten en dat zij 
evenmin kunnen genieten van enige of voldoende toelage.  
Het bestuur zal de projecten onafhankelijk wikken en wegen vooraleer een keuze te maken. 
Richtlijnen vastgelegd in de bestuursvergadering dd 31 januari 2005.  
 
1. Doel 

ZORG.tech wenst jaarlijks een financiële bijdrage te verlenen aan een sociaal project in Vlaanderen 
mits goedkeuring van het bedrag in de begroting van het lopende werkjaar. Om een regelmatige 
spreiding van de laureaten over de verschillende provincies te bekomen, worden de ingediende 
projecten jaarlijks beperkt tot de provincie waar tijdens het volgend werkjaar het ZORG.tech Congres 
gehouden wordt. In 2023 zal het congres doorgaan in de provincie Limburg. Enkel de sociale 
instellingen binnen deze provincie komen in aanmerking voor de ZORG.tech-steun aan Sociale 
Projecten.  
 
2. Relatie  
We streven ernaar om projecten te ondersteunen welke een duurzaam resultaat opleveren.  
 
3. Bedrag  
Het totaal bedrag van deze tussenkomst wordt jaarlijks vastgelegd en bedraagt momenteel 4.000,00€. 

Wijziging van dit bedrag maakt onderwerp uit van een bespreking en goedkeuring binnen het bestuur  
 

4. Aanvraag  
De aanvraag dient aan een bestuurslid overgemaakt te worden welke deze op zijn beurt 
aan de ZORG.tech bestuursvergadering voorlegt met de nodige toelichting en motivatie. 
Het project moet gelegen zijn in de provincie waarin dat jaar het congres doorgaat. Dus 
voor 2023 in de provincie Limburg 
 
5. Beoordeling  
De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt door de voltallige bestuursvergadering na 
voorstelling en toelichting van het project door de aanvragende instelling.  
 
6. Uitsluiting  
Elke project komt slechts éénmaal in aanmerking voor deze bijdrage.  
 
7. Termijn  

17 april: indienen van het project  

Begin mei: evaluatie door drie bestuursleden, met uitsluiting van de indiener van het project  

Eind mei : voorstelling van het project door de aanvrager en beoordeling  

congresdag 2 juni 2023 : uitreiking van de toegekende bijdrage aan het weerhouden project 


