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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. 

De Raad van Bestuur zal de projecten onafhankelijk wikken en wegen vooraleer een keuze te maken. 

Richtlijnen vastgelegd in de vergadering van de Raad van Bestuur dd 31 januari 2005. 

1. Doel 

De VTDV 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 

VTDV Congres gehouden wordt. In 2017 zal het congres doorgaan in de provincie Limburg. Enkel de 

sociale instellingen binnen deze provincie komen in mei 2017 in aanmerking voor de VTDV-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 2.500,00 €. 

Wijzigingen van dit bedrag maakt onderwerp uit van een bespreking en goedkeuring binnen de Raad 

van Bestuur. 

4. Aanvraag 

De aanvraag dient aan een lid van de Raad van Bestuur overgemaakt te worden welke deze op zijn 

beurt aan de vergadering van de Raad van Bestuur van het VTDV voorlegt met de nodige toelichting 

en motivatie. 

5. Beoordeling 

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt door de voltallige Raad van Bestuur na 

voorstelling en toelichting van het project door de aangevraagde instelling.2 van 2 

6. Uitsluiting 

Elk project komt slechts éénmaal in aanmerking voor deze bijdrage. 

7. Termijn 

Eind maart : indienen van het project 

Half april : evaluatie door drie leden van de Raad van Bestuur, met uitsluiting van de indiener van het 

Project 



 

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

Mei: uitreiking van de toegekende bijdrage aan het weerhouden project. 

 


