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Solidariteitsfonds  •  Samen maken we vakanties mogelijk voor mensen in armoede 

Vakantie Voor Iedereen vzw – Grasmarkt 61, 1000 Brussel • www.vakantievooriedereen.be 
Kristien Verhaeghe • kristien.verhaeghe@vakantievooriedereen.be 

 

GROEPSDAGUITSTAP MET BEGELEIDING – 2023   

VOORWAARDEN, PROCEDURE EN MODALITEITEN  
 
Het solidariteitsfonds “Fonds Vakantie Voor Iedereen” is in 2020 ontstaan als aanvulling op het 
bestaande vakantie-aanbod in Vlaanderen dat voor vele mensen in armoede niet toereikend is.   

Deze aanvraag ‘Groepsdaguitstap 2023’ is er voor organisaties die met een kleine groep op 
daguitstap willen met de meest kwetsbare mensen in armoede. Zij hebben namelijk ondanks de 
bestaande kortingen en sociale tarieven nog altijd onvoldoende middelen voor een daguitstap. 
Bovendien ervaren ze dikwijls persoonlijke, sociale of andere vakantiedrempels die ze niet altijd op 
eigen kracht kunnen overwinnen. Het gaat om mensen met geen of bijna geen vakantie-ervaring, 
die zonder extra steun of begeleiding bij de voorbereidingen niet zouden kunnen vertrekken. 

Het Fonds Vakantie Voor Iedereen wil nu ook voor hen een daguitstap helpen mogelijk maken via 
een groepsuitstap met vertrouwde begeleiding. Dat is de meest laagdrempelige vorm van uitstap.  

 

  VOORWAARDEN voor steun via de aanvraag “Groepsdaguitstap 2023” 

 
- Wie kan aanvragen? 

Het Fonds verwacht dat de aanvragende sociale organisatie een overeenkomst heeft met 
Iedereen Verdient Vakantie en heeft dus een login om reservaties en boekingen uit te voeren 
aan het sociale tarief via de website van Iedereen Verdient Vakantie (“Portaal”). 

Nog geen login? Vul het contactformulier in op de IVV-website “Word partnerorganisatie”: 
        https://iedereenverdientvakantie.be/nl/contactformulier-word-partner 

- Waarvoor kan je steun aanvragen uit het solidariteitsfonds?  
Het Fonds Vakantie Voor Iedereen steunt een daguitstap in kleine groep met begeleiding: 

o Tussen 1 april en 30 sept 2023 

o Aantal: voor minimum 8 en maximum 15 personen, begeleiding niet inbegrepen. 

o Voor de organisatie van een daguitstap: 

✓ uit het betalend aanbod van attracties/activiteiten van Iedereen Verdient Vakantie 
https://netwerk.iedereenverdientvakantie.be/brochure2023/daguitstappen 

Ga vooraf na of je met de grootte van je groep wel binnen kunt bij de gekozen 
activiteit/attractie.  

✓ met niet-betalende activiteit(en) in Vlaanderen of Brussel die inzetten op een 
vakantie-beleving met toeristisch karakter (zie voorbeelden in de FAQ online).  

http://www.vakantievooriedereen.be/
mailto:kristien.verhaeghe@vakantievooriedereen.be
https://iedereenverdientvakantie.be/nl/contactformulier-word-partner
https://netwerk.iedereenverdientvakantie.be/brochure2023/daguitstappen
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- Warme begeleiding voor-tijdens-na de daguitstap 

✓ 8-10 personen: met minimum 1 begeleider 

✓ 11-15 personen met minimum 2 begeleiders 
De 1 of 2 begeleiders zijn verbonden aan de aanvragende sociale organisatie, hetzij 
professioneel hetzij als vrijwilliger. Meer begeleiders mogelijk mits motivatie. 

- Verzekering 
Het Fonds verwacht dat de organisatie die een uitstap organiseert, correct verzekerd is voor 
alle deelnemers en activiteiten. Het forfait voor overheadkosten kan dit mee bekostigen. 

- Voor wie? Criteria doelgroep: 

1. alle deelnemende personen (uitz. begeleiders) voldoen aan de armoedegrens, zie de 
basisvoorwaarden van Iedereen Verdient Vakantie: 
www.iedereenverdientvakantie.be/nl/budgetcheck  

2. PLUS: Het solidariteitsfonds bedoelt deze steun specifiek voor deelnemers die 
bovendien ook voldoen aan haar eigen standaard voorwaarden hieronder.  
We streven daarbij naar een maximaal mogelijke deelname van die meest kwetsbare 
doelgroep, met een absoluut minimum van 60% van de deelnemers die: 

✓ niet op daguitstap kunnen met de kortingen van Iedereen Verdient Vakantie 
omdat dat aanbod nog te duur is;  

✓ én de voorbije 2 jaar niet op betalende daguitstap geweest zijn; 
✓ én zijn de voorbije 4 jaar niet op betalende vakantie geweest zijn. 

- Hoe aanvragen? 
Via het aangeleverde aanvraagformulier door het Fonds Vakantie Voor Iedereen. 
Elke aanvraag voor steun bevat minimum twee documenten: 

1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, inclusief 

• uitleg bij de rol van de begeleiding 

• detail vervoer 

• detail geplande activiteit(en) + dagschema (evt. aparte bijlage) 
2. Kostenraming volgens aangeleverd model. 

o De getekende aanvraag bereikt het Fonds Vakantie Voor Iedereen per e-mail aan 
info@vakantievooriedereen.be: 

• op dinsdag 28 februari 2023 voor een daguitstap in april of mei 2023 

• op vrijdag 31 maart 2023 voor een daguitstap in juni, juli, aug of sept 2023 

o Een organisatie kan meerdere aanvragen indienen, maar dat geldt telkens voor andere 
personen. D.w.z. dat elke persoon slechts 1x gebruik kan maken van de steun uit dit 
project. 

- Wanneer is een aanvraag ontvankelijk? 
Komen in aanmerking en zijn ontvankelijk: ondertekende aanvragen die voldoen aan 
bovenstaande voorwaarden, bovendien volledig zijn en begeleid van een correcte 
kostenraming. 

  

http://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/budgetcheck
mailto:info@vakantievooriedereen.be
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- Welke verantwoording wordt verwacht? 
Er wordt een inhoudelijk en financieel verslag verwacht van de daguitstap en de gemaakte 
kosten twee maanden na de daguitstap en uiterlijk op 30 november 2023. Het Fonds levert 
hiervoor een eenvoudig format aan. Het Fonds vraagt hierbij geen bewijsstukken op 
systematische basis. 

- Verantwoording van besteding van de toegekende sommen 
Organisaties worden verwacht om facturen, kassatickets en andere bewijsstukken van 
gemaakte kosten bij te houden tot één jaar na datum van de begeleide groepsuitstap.  
Er zullen op steekproefmatige basis financiële controles worden uitgevoerd op de uitgaven, 
waarbij alle uitgaven die werden bekostigd door het Fonds aantoonbaar moeten zijn met 
bewijsstukken, zoals o.a.: 

o ticketreservatiebewijs op datum daguitstap voor het aantal aangevraagde personen 
o namen mensen die deelnamen 
o namen begeleiders 
o vervoer: tickets, betalingsbewijzen, evt. factuur 
o kassatickets of factuur voor maaltijden, drank,… 
o andere 

 

  PROCEDURE, TIMING EN MODALITEITEN 

- Procedure en timing 

o 31 januari 2023 Lancering oproep Fonds Vakantie Voor Iedereen 

o do. 9 februari,  Online infosessie voor meer toelichting en vragen: op inschrijving. 
             13:30u Dit was een vrijblijvende infosessie (geen voorwaarde).  

o di. 28 februari Deadline voor indiening van aanvragen voor april of mei 2023. 
vrij. 31 maart Deadline voor aanvragen voor juni, juli, augustus of september 2023. 

o 1-9 maart 2023 voor aanvragen daguitstap in april of mei 2023,  
1-20 april 2023  voor aanvragen daguitstap in juni, juli, augustus of september 2023 

 Een Bijzondere Selectiecommissie behandelt alle aanvragen.  
  Die Selectiecommissie bestaat uit stakeholders van het Fonds,  
  stakeholders van Iedereen Verdient Vakantie en derden- 
  experten kansarmoede. De Selectiecommissie kent de  
  steun toe op basis van de geldende criteria en de motivering  
  van de aanvraag. 

o vrij. 10 maart  voor aanvragen daguitstap in april of mei 2023, 
vrij 5 mei voor aanvragen daguitstap in juni, juli, augustus of september 2023 

  Bekendmaking van de beslissingen van de Selectiecommissie. 
  Elke indiener van een aanvraag wordt via e-mail op de hoogte  
  gebracht van de beslissing m.b.t. zijn/haar aanvraag.  

- Wanneer het aantal ontvangen aanvragen de vooropgestelde projectbudgetten van 
het solidariteitsfonds overschrijdt, is de puntenscore bepalend voor selectie.  
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- Wat betaalt het Fonds na goedkeuring van de aanvraag?  
o Tickets dagattractie, museum of andere activiteit (uit het aanbod/boek 2023 van 

Iedereen Verdient Vakantie), aan het geldende kortingstarief van Iedereen Verdient 
Vakantie op datum van uitbetaling van de goedgekeurde middelen. 

o Vervoer: openbaar vervoer; andere zoals in detail beschreven op het aanvraagformulier.  
o Forfait van 23 euro per deelnemer voor eten/drank, ook voor de begeleiders. 
o Een forfait van 150 euro per goedgekeurd dossier voor diverse overhead- of 

werkingskosten, zoals bvb. verzekering, kopies, foto’s,… 
 

- Hoe gebeurt de betaling? 

Betaling van een goedgekeurde daguitstap gebeurt in schijven: 
o 80% voorafbetaling, op het einde van de maand van goedkeuring van de aanvraag 

en de bijgaande kosten. 
o 20% na ontvangst en goedkeuring van het eindverslag. 

Die goedkeuring volgt desgevallend twee maanden na indiening van het eindverslag. 

De toegekende middelen worden overgeschreven op de rekening van de aanvragende 
organisatie zoals vermeld in de aanvraag. De overschrijving van de eerste schijf van 80% 
gebeurt op het einde van de maand van goedkeuring. 

 
 
 

  VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ-lijst) 

 

Een lijst van veelgestelde vragen vind je terug onderaan de speciale webpagina over deze oproep 
op de website van het Fonds Vakantie Voor Iedereen. 

Deze lijst wordt systematisch aangevuld met nieuwe interessante vragen. 

 
 
 

  CONTACT VOOR BIJKOMENDE VRAGEN OF PRAKTISCHE INFO 

 

Staat het antwoord op jouw vraag niet in dit document of de invulformulieren, noch in de FAQ-lijst? 

Neem dan contact met de procesondersteuner: 

Danielle Vandenborre  –  0472 93 50 49 

info@vakantievooriedereen.be 
 

https://www.vakantievooriedereen.be/oproep-groepsdaguitstappen-2023

