
 

 

       IJD vzw 

Infofiche IJD-projecten1 

 We zijn blij te kunnen melden dat ook komend werkjaar 2017-2018 naast de reeds bestaande voordelen die het 
IJD-lidmaatschap biedt, een extra voordeel wordt aangeboden bij het aansluiten van een groep. We vinden het 

belangrijk dat lokale werkingen op een zo goed mogelijke manier ondersteund worden. Voor bepaalde lokale 
projecten kunnen aangesloten groepen via IJD subsidies aanvragen. De toegekende bedragen variëren per 

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

Mogelijke projecten 
De aard van de ingediende projecten moet aansluiten bij één of meerdere 
van onderstaande thema’s: 

• Groepen die nieuw opgestart worden kunnen een 

opstartpremie krijgen. Hiermee willen we de eventuele kosten 
die gepaard gaan met de opstart van een werking deels 
vergoeden.  
 

• Sociale engagementsprojecten: Groepen die een sociaal 

engagement uitvoeren kunnen financiële steun krijgen. Het	  
evangelie	   roept	   ons	   op	   tot	   sociale	   inzet,	   en	   als	   deel	   van	   de	  
Katholieke	   kerk	   is	   het	   een	   taak	   van	   IJD	   om	   dit	   voorbeeld	   te	  
volgen.	   We	   vinden	   het	   dan	   ook	   belangrijk	   om	   oog	   te	   hebben	  
voor	   mensen	   die	   arm	   en	   zwak	   zijn.	   	  Graag	   dagen	   we	   onze	  
groepen	   uit	   om	   hun	   creativiteit	   en	   ondernemingszin	   te	   uiten	  
door	  tijdens	  een	  (of	  meerdere)	  bijeenkomst(en)	  te	  werken	  rond	  
diaconie	   of	   om	   zelf	   een	   initiatief	   uit	   te	   werken	   waarin	   het	  
accent	  ligt	  op	  sociaal	  engagement.	  	  

Bij je eigen IJD-afdeling in de buurt of via IJD Projecten, 
Nederpolder 24, 9000 Gent, tel. 09 235 78 54, e-mail: 
ijd@ijd.be 

1: IJD werkt hiervoor samen met een sponsor die anoniem wenst te blijven 

VOORWAARDEN  

• Nieuw opstartende groepen: 
o Groepen krijgen een opstartpremie 

van maximum 400 euro. 
o Enkel nieuw opstartende groepen 

die zich aansluiten met hun leden bij 
IJD kunnen deze subsidie ontvangen. 

• Sociale engagementsprojecten:  
o Alleen jeugdpastorale groepen die 

met hun leden aangesloten zijn bij 

IJD kunnen deze subsidies 

ontvangen. 

Meer info? 

PROCEDURE 

• 2 keer per jaar bepaalt een 
bestedingscommissie hoeveel subsidie 
wordt toegekend aan de aanvragers. 
Projecten kunnen ingediend tegen  
31 oktober 2017 en 30 april 2018. 

• Projectaanvragen worden per gewone 

post opgestuurd naar IJD Projecten, 

Nederpolder 24, 9000 Gent. Voor de 

aanvraag gelden geen vaste vormregels. 
Het totale dossier moet helder en 

begrijpbaar opgesteld zijn, bevat 

duidelijke doelstellingen en een duidelijk 
financieel overzicht. Uiteraard staat in het 
dossier duidelijk een bedrag dat men 
verlangt en een rekeningnummer met een 
naam waarop de gelden kunnen worden 
gestort. 

• Van projecten die een subsidie ontvangen, 
verwachten we (na maximaal 1 jaar) een 
kort verslag.  


