
 

PROJECTOPROEP 
 

Unlock your energy! 
 

Covid-19 en de bijbehorende gezondheidsmaatregelen zetten nu al meer dan een jaar het dagelijkse 

leven van de hele bevolking op zijn kop. 

 

Jongeren hebben het bijzonder zwaar, en vooral de meest kwetsbaren onder hen. 

Frustratie, moedeloosheid, isolement, stress, depressie, onzekerheid over hun schooltraject of hun 

werk, … Het heeft een bres geslagen in hun vertrouwen in de toekomst, hun behoefte aan 

verbondenheid, het gevoel ergens bij te horen en erkenning te krijgen. 

Het is alsof de pauzeknop in hun leven werd gedrukt, en alle vooruitzichten wegvielen. 

 

Doelstelling 

 

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten die jongeren en jongvolwassenen, van 15 tot 25 jaar, 

weer beter in hun vel laten voelen. Plezierige, meeslepende projecten die hun gevoel van engagement 

opnieuw aanwakkeren, en de zin om solidair te zijn met degenen die de meeste moeilijkheden kennen. 

 

De projecten moeten zijn bedacht en worden gedragen door jongeren voor jongeren. 

 

Het kan gaan om fysieke, sportieve, culturele, artistieke of sociale, … activiteiten. 

 

Ze zetten aan tot engagement, smeden sociale banden en solidariteit.  

 

Ze spitsen zich toe op een concreet doel. En als dat doel wordt bereikt, mag dat gevierd worden.   

 

Ze moeten uiteraard de gezondheidsmaatregelen naleven die gelden op het moment dat ze worden 

uitgevoerd. 

 

Doelpubliek 

 

Alle organisaties die werken voor en met jongeren, tussen 15 en 25 jaar – organisaties voor 

jeugdzorg, jeugdbewegingen, organisaties voor integratie, sociaal-culturele organisaties, sportclubs, 

scholen, instellingen voor hoger onderwijs, jeugdhuizen, … – kunnen een project indienen. 

 

Planning 

 

● Kandidaturen indienen kan tot en met 19 april 2021  

● Selectie van des projecten: van 21 april tot 25 mei 2021 

● Beraadslaging van de jury en bekendmaking van de resultaten: begin juni 2021 

 



 

 

Ontvankelijkheidscriteria 

 

● De initiatiefnemer van het project is een organisatie die werkt voor en met jongeren tussen 15 en 

25 jaar; 

● Het kandidaatsdossier wordt volledig ingevuld, binnen de voorziene termijn en in het Nederlands; 

● De organisatie die zich kandidaat stelt, is actief in Vlaanderen en/of Brussel; 

● Het project moet kunnen worden uitgevoerd vóór 31 december 2021.  

 

Selectiecriteria 

 

● Het project moet sociaal zinvol zijn en concrete impact hebben; 

● Het project schept een band; 

● Het project draagt waarden van solidariteit uit; 

● Het project is uitvoerbaar (geschikte partners hebben, beschikken over de nodige vergunningen 

en het juiste materiaal); 

● Het budget moet aangepast zijn aan de ambitie van het project. 

 
De jury, bestaande uit onafhankelijke experten, zal bijzondere aandacht besteden aan de 

betrokkenheid van bijzonder kwetsbare jongeren. 

 

Ondersteuning 

 

De organisaties die zich kandidaat stellen, kunnen steun vragen van minimum 2.500 € tot maximum 

10.000 € voor een lokaal project. Ze kunnen tot maximum 20.000 € vragen als het geografische bereik 

groter is. 

 

Kandidaatsdossier  
 
Het kandidaatsdossier is te raadplegen en kan uitsluitend worden ingevuld en ingediend via de 
website www.kbs-frb.be. 
 
Contact 
 
Voor algemene informatie kunt u bellen naar ons Contact Center op het nummer 02/500.45.55. 
 
Voor alle specifieke informatie, kunt u contact opnemen met: 

• Caroline George op het nummer 02/549.02.43 of via e-mail george.c@kbs-frb.be  

• Laurine Vanackere op het nummer 02/549.61.60 of via e-mail vanackere.l@kbs-frb.be 
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