
We zijn blij te kunnen melden dat we jullie ook dit werkjaar 2019-2020 naast de reeds 
bestaande voordelen een financieel extraatje kunnen geven. De toegekende bedragen 

variëren per ingediend project tussen de €100 en €1000. Meer dan de moeite dus!

Sterk! 
Gaan jullie een sociaal 

of ecologisch engagement 
aan met jullie groep?

AANMOEDIGINGSPREMIE
tussen de €100 en €1000

IJD geeft jullie financiële steun en 
aanmoediging. Samen voor Gods 

droom van een betere wereld.

Proficiat
Zijn jullie net opgestart?
Net aangesloten bij IJD?

OPSTARTPREMIE
€400

     welkom bij IJD! 
We willen jullie ook financieel steunen bij 
de opstart van jullie werking en willen de 
eventuele kosten die hiermee gepaard gaan 
deels vergoeden.

VOORWAARDE
Aangesloten zijn bij IJD met al je leden.

We willen hiermee sociaal en ecologisch 
engagement aanmoedigen en kosten 
die gepaard gaan met dit engagement 
vergoeden. 

VOORWAARDE
Aangesloten zijn bij IJD met al je leden.

VOORBEELDEN TER INSPIRATIE:
 q Een namiddag gaan helpen in een 

woonzorgcentrum. De kosten van het 
vervoer, van de taartbakactie voor de 
bewoners of andere gemaakte kosten, 
kan IJD terugbetalen.

 q Een actie voor de Warmste Week. IJD 
kan gemaakte kosten terugbetalen.

 q Ecologische bekers aankopen. De kosten 
kan IJD terugbetalen.

 q Een zwerfvuilactie doen en een warme 
chocomelk aanbieden nadien. IJD kan 
de kosten terugbetalen.

 q Gaan voor fair trade of bio-producten 
op je activiteiten. IJD kan tot 1/3 van die 
kosten terugbetalen (tot max. €1000).

Infofiche IJD-projecten
IJD ST EUNT JE GROEP OOK FINANCIEEL!

Kom alles te weten.



Check onze website en download het aanvraagformulier. Je vult het in en bezorgt deze via 
ijd@ijd.be of per post: IJD vzw, Nederpolder 24, 9000 Gent.

Twee keer per jaar komt de commissie bij elkaar die oordeelt over de aanvragen en de 
premies toekent. Dit werkjaar is worden alle aanvragen verzameld op 31 oktober 2019 
en 30 april 2020 om voor te leggen aan de commissie. De premie wordt een maand na de 
commissie uitbetaald.

Je schrijft binnen het jaar een kort verslag over het effect dat deze premie had op je groep. 
Hoe maakte deze premie het verschil in jullie werking?
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Procedure


