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Oprichting van een steunfonds:

“iedereen mee op meerdaagse schooluitstap”

1. Inleiding

Kansarme kinderen hebben het een stuk slechter in België als we vergelijken met andere
industrielanden.

Dat blijkt uit een studie van Unicef waarin het lot van kinderen in kansarmoede vergeleken
wordt binnen de groep van Oeso-landen (westerse industrielanden) en de Europese Unie.
Vooral op onderwijsvlak is de kloof met kinderen uit de middenklasse groot, enkel Israël
scoort nog slechter. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor doortastende maatregelen om
deze kloof te dichten.

De studie toont bovendien aan dat, in landen met een kleinere ongelijkheid tussen kansrijke
en kansarme leerlingen, alle kinderen het beter hebben. Dat is het geval in landen als
Finland, Ijsland en Noorwegen. Hoog tijd dus om te investeren in betere onderwijskansen
voor alle kinderen.

2. Beschrijving van het project

We willen kinderen uit kwetsbare gezinnen de mogelijkheid te bieden tot een meerdaags
verblijf in ons jeugdverblijf Oud Klooster Dikkele. Scholen met veel kansarme kinderen
kunnen immers vaak de kosten niet doorrekenen aan de ouders, maar kunnen die kosten
ook niet zelf dragen.
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Als jeugdverblijf worden wij regelmatig geconfronteerd met de vraag van scholen om bij te
springen in de financiering van hun verblijf, inclusief maaltijden en activiteiten.
Om iedereen gelijke kansen te geven, zonder dat dit een grote impact heeft op het
schoolbudget én op de financiële draagkracht van onze VZW, richten wij binnen onze VZW
een fonds op.
Dit fonds zullen we kunnen gebruiken om in specifieke gevallen en op basis van de “SES” van
een school, bepaalde kosten bij te passen.
De SES (sociaaleconomische status) is een quotering voor de school en verwijst niet enkel
naar het aantal aanwezige kansarme kinderen, maar houdt ook rekening met een reeks
andere factoren (o.a. opleiding, inkomen, jobniveau, grootte van het gezin, interne relaties,
buurt, enz.)

3. Concreet

Dankzij het fonds zullen we scholen een korting kunnen geven op hun meerdaagse
schooluitstap op basis van het SES van de betrokken school op dat moment, dus niet op
basis van individu.

Het bedrag van de korting zal bepaald worden op basis van het SES-cijfer van de school en is
ook afhankelijk van de grootte van het steunfonds.

We verwachten dat de scholen ook zelf initiatief nemen tot het verzamelen van financiële
steun voor hun meerdaagse schooluitstap.

Het forfaitair bedrag van het steunfonds bedraagt 500 euro. Bij aanvraag van scholen met
een SES-cijfer groter dan 50% zal onze raad van bestuur bepalen of er mogelijkheden zijn
voor een grotere steun.

Voorwaarden voor de school:
- Het voorleggen van een document waaruit het SES-cijfer groter dan 20% blijkt te zijn.
- Het aantonen van hun inspanningen om ook zelf financiële steun te verzamelen.

4. Communicatie en actie

a. Via de rubriek steunfonds op onze website beschrijven we:
 doel en belang van het project
 criteria voor de scholen
 de manier waarop geïnteresseerden kunnen doneren
 duurzaamheid en transparantie van het project



“ iedereen mee op meerdaagse schooluitstap”

pag. 3

Ook zullen er regelmatig blogberichten verschijnen op onze website en op onze
Facebookpagina.

b. We mogen gebruik maken de communicatiekanalen Toerisme Vlaanderen afdeling
“vakantieparticipatie”.

c. We organiseren een startevent op 22 en 23 april 2017, in samenwerking met vzw
BroeBEL. De aanwezigheid van Marc De Bel zal het geheel kracht bij zetten. Op 22 april
worden alle scholen uit de ruime regio uitgenodigd.

d. Mevrouw Mieke Van Hecke is de meter van het steunfonds.

5. Ambities

We hebben als vzw de ambitie om meerdaagse verblijven voor “jeugdgroepen” in de beste
omstandigheden te laten plaatsvinden.

Als vzw verhuren wij de daartoe geschikte accommodatie. Prijs, bereikbaarheid, capaciteit of
periode mag geen hindernis vormen.
Daarnaast gaan we actief op zoek naar acties die er kunnen voor zorgen dat kinderen/jongeren
kunnen genieten van het samen delen, slapen, spelen, eten en op ontdekking gaan.
Hiervoor willen we  actief zoeken naar andere actoren die de verblijven van jeugdgroepen
faciliteren.

We hebben tevens de ambitie om dit steunfonds in de toekomst uit te breiden naar de regio en
niet enkel ons eigen jeugdverblijf. Dit zal de duurzaamheid van het fonds te goede komen.

6. Met welke problemen kampen de begunstigden van het project?

Wij bakenen onze doelgroep af op basis van het decreet Gelijke Onderwijskansen van de
Vlaamse overheid (GOK-decreet).

In dit decreet hanteert men een aantal indicatoren voor kansarme leerlingen:

- De thuistaal wijkt af van het Algemeen Nederlands.
- De moeder heeft geen diploma middelbaar onderwijs.
- Het gezinsinkomen is laag.

Kinderen met één of meerdere van deze kenmerken hebben meer kans op schoolse
achterstanden en participeren minder aan cultuur, sport of georganiseerde vrijetijdsbesteding.
Betaalbare schoolactiviteiten zijn soms de enige manier om hen hiermee in contact te brengen,
om op die manier nieuwe talenten en/of interesses te doen ontdekken.
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De ouder van een leerling die uit een kansarmere omgeving komt, heeft het moeilijk om de
totaalfactuur van een meerdaagse school uitstap te betalen. Daardoor zien veel van deze
scholen af van de planning van meerdaagse uitstappen.

10. Opvoedkundige waarde van ons project

Wij geloven in de positieve effecten van “er even uit te zijn” en willen dat niemand daarvan
verstoken blijft. Iedereen verdient kansen.

Een meerdaagse schooluitstap, los van de vertrouwde omgeving, biedt bovendien meerdere
pedagogische kansen. Een dergelijke uitstap…

- geeft kinderen de kans constructief om te gaan met eigen mogelijkheden en
beperkingen (verbondenheid met zichzelf),

- vestigt hun aandacht vooral op het leren met en ook voor de anderen (verbondenheid
met de anderen),

- doet hen in verwondering en bewondering stilstaan bij wat die voor hen nieuwe
omgeving te bieden heeft,

- maakt kinderen gevoelig voor wat (minder) schoon, goed, rechtvaardig… is.

Een meerdaags verblijf zal ook de banden tussen de leerlingen onderling  en tussen leerkracht
en leerlingen aanhalen.

Verder wordt het programma uiteraard zoveel mogelijk afgestemd op de eindtermen van de
lagere school. Via onze STEM-klassen wordt hier ten volle op ingezet, zoals beschreven op
onze website.

11. Het financiële luik

a. Aantrekken van sponsoring
Er zullen verschillende wegen worden bewandeld:

o Via onze website krijgen alle groepen die naar ons toekomen automatisch de
mogelijkheid om 1euro/overnachting/persoon te doneren.

o Personen/organisaties/bedrijven… kunnen rechtstreeks via onze website
doneren.

o Personen/organisaties/bedrijven… die een personeelsfeest/happening/….
organiseren kunnen de genodigden uitnodigen om te doneren aan ons project.
Wie dat wenst krijgt een voorstelling van het project voor de genodigden

o Ons project zal de komende jaren ingediend worden bij de grote foundations die
ons land rijk is.

o Verschillende service clubs uit onze regio zullen aangesproken worden om ons
fonds te steunen.
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o Elk jaar organiseren we een Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers en voor het
volledige dorp Dikkele. De inkomsten zullen integraal naar het steunfonds gaan.

o In het jeugdverblijf is er een collectebus om spontane  donaties te vergaren.
Tekst en uitleg bevindt zich in het jeugdverblijf. Alle bezoekende groepen zullen
hiervoor mondeling uitgenodigd worden bij het onthaal.

o Als het dossier wordt goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting dan zullen
fiscale attest kunnen worden uitgereikt vanaf giften van 40 euro.

b. Rekening

De vzw jeugdverblijf Oud Klooster Dikkele heeft een rekening geopend voor dit steunfonds:

BE26 8913 7419 8829

Getekend:

Bestuur vzw jeugdverblijf Oud Klooster Dikkele


