
 
STEUN VAN ZORG.tech 

AAN SOCIALE PROJECTEN 2023 
 

Beste leden ,  
 
Dit jaar gaat het congres Zorg.tech door in Genk op 2 juni 2023 en daarom willen we ook 
het onderstaande project van ZORG.tech onder uw aandacht brengen. 
 

STEUN VAN ZORG.tech 
AAN SOCIALE PROJECTEN 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. 
En dus voor 2023 is dit in de provincie Limburg. 
Hiermee wil 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.  
 
Reeds 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. 
Waar je het volledige regelment en een overzicht vindt van de laureaten. 
 
Jaarlijks stellen we een bedrag van 4.000 euro ter beschikking voor dergelijke 
projecten. Waarbij de laureaat 2500€ ontvangt. 
 

Elk lid van ZORG.tech, uit een willekeurige provincie, kan een voorstel 
indienen voor een "Sociaal Project" dat zich echter wel moet bevinden op het 
grondgebied van de provincie Limburg. 

Er dient een motivatie bijgevoegd te worden die een toelichting van het project 
bevat en de bestemming van de financiële steun die door ZORG.tech zal toegekend 
worden. Hiermee moet men kunnen aantonen dat het project voldoet aan de 
voorwaarden zoals deze in het reglement beschreven zijn. 

Indien u zelf een project wenst voor te stellen, dan kan u dit doen via het secretariaat 
van ZORG.tech (info@zorg.tech). Uw voorstel dient tegen 
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ingediend te worden. 
De uitreiking van de premie zal plaatsvinden tijdens het congres in Genk. 

 

Voor de volledige procedure verwijzen we u graag naar onze website waar u 
het reglement en alle noodzakelijke informatie kan vinden. 

 


