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REGLEMENT BUUR(T)VROUW-SUBSIDIE

WAT IS VIVA-SVV?
VIVA-SVV is een organisatie die het welzijn van vrouwen tussen 25 en 55 jaar verhoogt aan de hand van thema’s die behoren tot hun leef-
wereld. We brengen vrouwen samen op een innovatieve en laagdrempelige manier, inspireren hen en komen op voor hun belangen. Als 
maatschappijkritische vereniging streven we naar gelijke kansen voor en solidariteit tussen alle vrouwen.

We willen met onze lokale werking het sociaal weefsel in de samenleving versterken. Zo werken we mee aan een democratische, solidaire, 
open en inclusieve maatschappij. Dat doen we onder andere door op lokaal of buurtniveau vrouwen samen te brengen op ontspannende 
en leerrijke activiteiten. 

Ben jij een enthousiaste vrijwilliger die zelf graag eens een leuke buurtactie wil organiseren die in dat verhaal past? Dan kan je rekenen op 
een duwtje in de rug!

WAT IS DE BUUR(T)VROUW-SUBSIDIE?
‘Buur(t)vrouw’ is een subsidielijn voor het organiseren van lokale activiteiten. Op die manier willen we vrouwen helpen om hun dromen en 
ideeën voor een warme, sociale buurt waar te maken. De Buur(t)vrouw-subsidie, een vast bedrag van 200 euro per project, vraag je aan 
door het formulier in te vullen. Dat kan voor zowel een eenmalige activiteit, als voor een project met een reeks van acties.

Met jouw activiteit, project of actie kan je verschillende doelen bereiken:
• ontmoeting, samenzijn en verbinding stimuleren, 
•  informeren en bijleren over de thema’s van VIVA-SVV,
• actievoeren en sensibiliseren.

WAARVOOR KAN JE DE SUBSIDIE KRIJGEN?
Heb je een geniaal idee? Je kan hiervoor een Buur(t)vrouw-subsidie aanvragen! Om in aanmerking te komen, moet jouw initiatief aan 
deze voorwaarden voldoen: 
• De actie(s) moet(en) passen binnen het verhaal, de visie en de thema’s van VIVA-SVV, 

•  gezondheid, psychisch welzijn, seksualiteit en relaties, gezin en gelijke kansen 
• De actie(s) moet(en) proberen 2 van de 3 bovenstaande doelen te vervullen,
• De actie(s) moet(en) open staan voor een breed publiek,
• De actie(s) moet(en) toegankelijk zijn. Tip: denk aan de 7 B’s*!
• Je geeft minstens 2 contactpersonen door aan de VIVA-SVV-medewerker.
• Tijdens de actie(s) wordt VIVA-SVV zichtbaar uitgedragen. Jullie krijgen hiervoor promomateriaal (bvb. banner, vlaggenlijn) aangereikt. 
• Je nodigt een VIVA-SVV-medewerker uit op jullie project of activiteit. 

HOE VRAAG JE DE BUUR(T)VROUW-SUBSIDIE AAN?
Er zijn jaarlijks 2 vaste deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen:

• Voor 15 februari voor acties of projecten die starten vanaf 1 mei. 
•  Voor 1 september voor acties of projecten die starten vanaf 1 november. 
! in 2020 enkel in het najaar (deadline 1 september)

Je dient hiervoor het aanvraagformulier in, volledig ingevuld en ondertekend, vóór 1 van de deadlines. Dat kan per post of per e-mail.

Opsturen per post:      Opsturen per e-mail: subsidie@viva-svv.be 
VIVA-SVV 
Sint-Jansstraat 32-38 
1000 Brussel

Na elke indienperiode worden er 2 projecten of acties per regio geselecteerd, die elk 200 euro krijgen. Het regionale VIVA-SVV-secretari-
aat beoordeelt alle inzendingen op basis van de informatie op het aanvraagformulier en maakt de eindselectie. Ten laatste 3 weken na de 
deadline hoor je de beslissing over de subsidie. Kreeg je goed nieuws? Je kan beginnen te organiseren!
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Hoe wordt de subsidie uitbetaald? 
Na afl oop van je actie(s), dien je een afrekening en bewijsstukken in van alle gemaakte onkosten bij de VIVA-SVV-medewerker. De subsi-
die van 200 euro wordt gestort op de bankrekening van 1 van de opgegeven contactpersonen.

Indien nodig kan het budget vóór de start van de actie(s) voorgeschoten worden op de bankrekening van 1 van de opgegeven contactper-
sonen. Dat gebeurt in overleg en op basis van een kostenraming. Na afl oop van de actie(s), dien je een afrekening en bewijsstukken in bij 
de VIVA-SVV-medewerker.

Meer informatie?
Voor vragen over het subsidiereglement en de aanvraagprocedure, maar ook voor inhoudelijke ondersteuning kan je altijd terecht bij het 
regionale VIVA-SVV-secretariaat:

• Bekendheid: is het aanbod bekend bij de doelgroep die je wil bereiken? Heb je het breed gecommuniceerd?
• Bereikbaarheid: is het aanbod fysiek, ruimtelijk en in de tijd toegankelijk (bijvoorbeeld: kan je met het openbaar vervoer komen? 

Is het gebouw rolstoelvriendelijk? Voorzie je kinderopvang)?
• Betaalbaarheid: vormt de prijs van het aanbod geen drempel? Kan je een kansentarief voorzien?
• Beschikbaarheid: zijn de administratieve voorwaarden om deel te nemen niet te ingewikkeld? (bijvoorbeeld: kan je je op verschil-

lende manieren inschrijven? Heb je niet teveel extra documenten nodig?)
• Begrijpbaarheid: is de informatie over het aanbod begrijpbaar? Communiceren jullie op een heldere manier?
• Bruikbaarheid: is het aanbod bruikbaar voor de doelgroep? Voldoet het aan de noden en behoeften?
• Betrouwbaarheid: wordt het aanbod en jouw organisatie als betrouwbaar aangevoeld? 
• Heb je aandacht voor mentale drempels zoals angst voor vooroordelen of discriminatie?

VIVA-SVV Antwerpen
Sint-Bernardsesteenweg 200
2020 Antwerpen
03 285 43 38
antwerpen@viva-svv.be

VIVA-SVV Brabant
Zuidstraat 120
1000 Brussel
02 546 14 14
brabant@viva-svv.be

VIVA-SVV Limburg 
Guffenslaan 38A 
3500 Hasselt
011 27 85 10
limburg@viva-svv.be

VIVA-SVV Oost-Vlaanderen
Tramstraat 69
9052 Gent (Zwijnaarde)
09 333 58 05
o-vl@viva-svv.be

VIVA-SVV West-Vlaanderen
Regio Brugge-Oostende 
Zilverstraat 43
8000 Brugge
050 44 79 41
viva.wvl@viva-svv.be

Regio Zuid en Midden West-Vlaanderen
Pres. Kennedypark 2
8500 Kortrijk
056 23 03 61

Denk aan de 7 B’s van toegankelijkheid!
Wil je jouw activiteit toegankelijk en laagdrempelig maken, zodat iedereen kan komen en zich welkom voelt? Neem eens de 7 B’s door:

Veel succes!

 is de informatie over het aanbod begrijpbaar? Communiceren jullie op een heldere manier?
is het aanbod bruikbaar voor de doelgroep? Voldoet het aan de noden en behoeften?

 wordt het aanbod en jouw organisatie als betrouwbaar aangevoeld? 
Heb je aandacht voor mentale drempels zoals angst voor vooroordelen of discriminatie?






