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CM-Duorun

Ik wil iets doen met mijn
school.



Inleiding

‘Sedentair gedrag of lang stilzitten: de Vlaming lust er wel 
pap van. We brengen gemiddeld meer dan acht uur per dag 
door op ons zitvlak: thuis, op school en op het werk. Ook als 
we onderweg zijn, zitten we in de auto of op de trein en in 
onze vrije tijd spelen we met de computer, gaan we naar de 
bioscoop of lezen we een boek1.’ 

Schoolgaande jongeren brengen bijzonder veel tijd zittend 
door. En niet alleen op de schoolbanken. Het is opvallend dat 
de banken op de speelplaats, zeer snel bezet zijn. Nochtans is 
de pauze net het moment om even te bewegen. 

Waarom doen we dit?

Voor vele schoolgaande jongeren zou meer lichaamsbeweging 
een ‘opkikker’ kunnen zijn. Regelmatig bewegen is gezond:

• Sporten is goed voor je hersenen en geheugen

• Sporters ervaren gemiddeld genomen minder stress

• Bewegen verkleint het risico op hartaandoeningen en 
verlaagt de bloeddruk

• Sporten bezorgt je energie

• Sporters worden minder snel ziek

• …

Scholen spelen een belangrijke rol in de algemene 
ontwikkeling van jongeren en daar hoort ook de 
lichamelijke ontwikkeling bij. Daarom dienen scholen een 
bewegingsbeleid te voeren, waarbij de jongeren betrokken 
partij zijn.

Als gezondheidsfonds wil CM scholen actief de mogelijkheid 
bieden om laagdrempelige en haalbare stappen te 
ondernemen binnen het gezondheidsbeleid van de school, via 
het concept ‘CM-Duorun’. 

1Sedentair gedrag. (2018). Beschikbaar op 5 februari, 2018, van 
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/
bewegingsdriehoek/sedentair-gedrag



Wat is het verhaal van de CM-Duorun?

CM-Duorun is een concept van CM Midden-Vlaanderen dat 
mensen verbindt door middel van beweging. De emotionele 
band die mensen met elkaar hebben, kan een drijfveer zijn 
om samen meer te bewegen. Op één of ander manier zijn 
personen die emotioneel met elkaar verbonden zijn zowel 
superheld als sidekick van elkaar. Laten we het zo stellen: 
Batman heeft al vele malen het leven van Robin gered, 
maar omgekeerd heeft Robin ook al meermaals Batman uit 
de penarie gered. Ze zijn dus eigenlijk elkaars superheld én 
sidekick. Ze kunnen moeilijk zonder elkaar. 

Die emotionele band tussen mensen maken we graag 
zichtbaar door de band ook fysiek te tonen, door middel van 
de buddyline van de CM-Duorun. 

Een buddyline bestaat uit 2 polsbandjes die aan elkaar 
verbonden zijn door een elastische band van ongeveer 70 
cm. Op die manier zijn de deelnemers aan elkaar ‘verbonden’ 
en helpen ze elkaar vooruit wanneer het moeilijk wordt. Een 
CM-Duorun beëindig je sowieso met een glimlach op het 
gezicht, want: “Yes, you did it… together”

Voor wie doen we dit?

Dankzij het concept CM-Duorun kunnen secundaire scholen 
op een ludieke en actieve manier, leerlingen aanzetten om 
regelmatiger en samen te bewegen. CM-Duorun voor scholen 
richt zich in de eerste plaats naar secundaire scholen, maar 
biedt ook de mogelijkheid om de doelgroep te verruimen, door 
ook (groot-)ouders, leerkrachten, broers en zussen,… te laten 
deelnemen. 
Het uitgesproken open karakter van CM-Duorun zorgt 
ervoor dat het concept voor iedereen haalbaar is, wat de 
lichamelijke mogelijkheden ook zijn. 



HOE PAK JE DIT AAN?
Algemeen

Bij de organisatie van een CM-Duorun op school, hou je best rekening met:

• standruimte

• materiaal

• benodigde medewerkers

• Manier van aanpak

• Het uit te stippelen parcours 

Het parcours

Bij het uitstippelen van je parcours beschik je over tal van mogelijkheden. Zo 
kan je voor de deelnemers een parcours afbakenen binnen het domein van 
de school, maar is het ook mogelijk om de CM-Duorun op de openbare weg 
te laten plaatsvinden.

Openbare weg

Wanneer je de CM-Duorun op de openbare weg wil organiseren, hou dan 
rekening met het volgende:

• In welke mate is je uitgestippelde parcours voor iedereen toegankelijk. 
Stap het parcours op voorhand eens af en hou rekening met trappen, 
opstappen, aldan niet verharde ondergrond,… Een CM-Duorun is zo 
toegankelijk mogelijk. Het zou jammer zijn als bepaalde doelgroepen 
(vb rolwagengebruikers, personen met visuele beperking,…)niet kunnen 
deelnemen. Probeer zoveel mogelijke smalle doorgangen, drempels, 
trappen… te vermijden.

• Neem contact op met de sportdienst van de gemeente waar de loop 
zal plaatsvinden.Zij kunnen je verder helpen met de nodige stappen 
die je het beste onderneemt (vb het afsluiten van een gedeelte van de 
openbare weg, welke vergunningen en toelatingen heb je nodig …).

• Neem contact op met de plaatselijke politiediensten. Als je de openbare 
weg betreedt, is het van belang dat de politiediensten op de hoogte zijn 
van je event.

• Wees tijdig met je aanvragen bij de verschillende diensten. In vele 
gevallen moeten er nog documenten ingediend worden en moeten er 
nog (bestuurlijke) beslissingen genomen worden voor je de openbare 
weg mag/kan gebruiken.

Afgesloten terrein van je school of scholencampus

Organiseer je de CM-Duorun op de terreinen van je school of scholencampus, 
dan stellen zich minder moeilijkheden. Let wel op de toegankelijkheid van 
het parcours. Het kan plezant zijn om een parcours uit te stippelen dat je 
meeneemt doorheen de ‘verborgen hoekjes’ van het schoolgebouw of –
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complex. Daardoor wordt het gekozen parcours waarschijnlijk niet voor iedereen 
toegankelijk (vb rolwagengebruikers, personen met een visuele beperking…). 
Het is een afweging die je zelf dient te maken.

Afspraken maken omtrent gebruik openbaar domein

Als je beslist om tijdens (een deel van) de CM-Duorun gebruik te maken 
van openbaar domein (openbare weg, publiek park,…) moet je hiervoor een 
goedkeuring krijgen van het gemeentebestuur van de gemeente waar de 
loopactiviteit plaatsvind. 

Daarvoor neem je best contact op met de administratie van het gemeentebestuur. 
De regels en timing  verschillen per gemeente. Doe je aanvraag dus ruim op 
tijd. 

Weet je niet op welke manier je contact kunt opnemen met de administratie van 
het gemeentebestuur. Op deze pagina vind je de algemene contactgegevens 
van de administraties van de gemeentebesturen:

https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/provincie-oost-
vlaanderen

Voorzie voldoende ruimte

Het concept ‘CM-Duorun’ bevat niet alleen het materiaal dat je nodig hebt 
voor de loopactiviteit zelf. Je krijgt een volledig pakket, waarmee je ook iedere 
deelnemer een leuke herinnering aan de activiteit kunt bezorgen. 

Het concept geeft je de mogelijkheid om je eigen loopactiviteit online een 
heuse boost te geven. Dat gebeurt door een hashtagprinter in te zetten. 

Hoe werkt zo’n hashtagprinter:

Je neemt aan de photowall een foto van jezelf óf laat een foto nemen.

Deel die foto  op Instagram of Twitter, met vermelding #CMDuorun. Elke foto 
die je op die manier deelt, komt automatisch uit de hashtagprinter gerold. Op 
die manier hou je als deelnemer ook nog een fijne souvenir over aan de CM-
Duorun.

Voor de hashtagprinter en de photowall is wel wat plaats nodig. Je voorziet 
best een ruimte tussen 8x8m en 10x10m. 



MATERIAAL
Welk materiaal zit in het pakket?

Een CM-Duorun bevat een volledige stand. Dat wil zeggen dat er 
ook wat materiaal bij komt kijken. De stand bestaat uit:

• 2 volledige vouwtenten, bestaande uit:

 - 2 tenten (3 x 3 x 2,5 meter)

 - 6 zijwanden met velcrostrips

 - 8 puzzelgewichten voor de poten van de tenten

 - 2 zwarte tassen met opbergvakken

 - 8 grondpikketten (enkel te gebruiken bij 
grasondergrond)

 - 8 stormlijnen

• 2 alu-frames + bijhorende doeken:

 - 1 bevestigingssleutel (inbus)

 - 2 superhelden-uitrustingen

 � 2 capes (1 zwart en 1 groen)

 � 2 oogmaskers (1 zwart en 1 groen)

 - 1 groot frame 

 � doek ‘We are super!’

 � 6 alu-buizen

 � 5 verbindingsstukken (3 recht en 2 kwartslag)

 � 14 elastieken ‘zwanenhals 19mm’

 � 2 rubbervoeten

 - 1 klein frame 

 � doek ‘Neem een selfie!’

 � 5 alu-buizen

 � 4 verbindingsstukken (2 recht en 2 kwartslag)

 � 11 elastieken ‘zwanenhals 19mm’

 � 2 rubbervoeten

• Bijkomend materiaal

 - 1 opplooibare tafel 

 - 1 elastisch tafelkleed (voor de opplooibare tafel)

 - 60 wegwijzers om een parcours uit te stippelen

 - afzetlint om het parcours af te bakenen 

 - 1 materiaalkoffer met daarin:

 - 2 pakketten kabelbinders (zip-tie)

 � 1 hamer

 � 1 kniptang

 � 50 balpennen

 - het nodige aantal buddylines 
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Hoe materiaal aanvragen?

Je doet minstens twaalf weken voor het evenement een Aanvraag Gezonde Buurt op de 
Gezonde Buurt-website. Zorg dat je dan al zeker bent dat je activiteit zal plaatsvinden en dat je 
voldoende vrijwillige medewerkers hebt om de stand te bemannen.

In de aanvraag geef je zeker het volgende mee:

• De gegevens van de contactpersoon. Dat is bij voorkeur de persoon die tijdens de 
loopactiviteit de leiding neemt.

• De gegevens van de vrijwillige medewerkers die je zullen helpen tijdens de 
loopactiviteit.

• Een realistische inschatting van het aantal verwachte deelnemers aan de loopactiviteit. 
Die inschatting is nodig om het materiaal te verzekeren.

Vervolgens ontvang je per e-mail een Start Gezonde Buurt. Daarin krijg je een overzicht van alle 
zaken die betrekking hebben op je geplande activiteit.

Hoe materiaal ophalen?

Het materiaal kun je afhalen in het CM-hoofdkantoor in Gent (Martelaarslaan 17). Team 
Gezondheidsbevordering geeft je een seintje wanneer het materiaal beschikbaar is. Hou 
rekening met de openingsuren van het kantoor.

• Sommige onderdelen van het materiaal zijn groot en zwaar. We raden aan om voor 
het transport gebruik te maken van een bestelwagen of een aanhangwagen. Maak je 
gebruik van een aanhangwagen, bind dan alle onderdelen goed vast. Beschik je niet 
over een bestelwagen of een aanhangwagen, zorg dan zeker voor twee middelgrote 
personenwagens om het transport van het materiaal te verzekeren.

• Spreek bij het ophalen ook af wanneer je het materiaal terugbrengt. Als dat mogelijk is, 
breng je het materiaal direct na de loopactiviteit terug. Lukt dat niet, doe het dan op de 
eerstvolgende werkdag.

Welk materiaal ontvangen de deelnemers?

Per duo voorziet CM Midden-Vlaanderen één buddyline. Een buddyline is een elastische band 
tussen twee deelnemers, die de emotionele band tussen twee personen symboliseert.

De buddyline ontvangen ze aan de stand. CM Midden-Vlaanderen voorziet het nodige aantal 
buddylines voor je loopactiviteit.



WAT VOORZIE JE ZELF?
Hoeveel medewerkers?

Zorg er voor dat je met vier personen bent om het pakket ‘CM-Duorun’ op te bouwen. Zo kun je 
de taken gemakkelijk verdelen. Voorzie voor de opbouw ongeveer 45 á 60 minuten. Tijdens de 
activiteit voorzie je best vier vrijwillige medewerkers:

• twee personen die deelnemers hun buddyline geven
• twee personen die deelnemers begeleiden bij de hashtagprinter:

 - één persoon die deelnemers bijstaat bij het aan- en uitdoen van de superheldenoutfit

 - één persoon die foto’s neemt met smartphone en die deelt op Instagram of Twitter met 
vermelding van #CMDuorun 

Briefing medewerkers

Brief de vrijwillige medewerkers over de praktische zaken en afspraken:

• Locatie en uur van afspraak + voorzien einde
• Bezorg elke projectmedewerker de Informatienota voor vrijwillige medewerkers. Dit 
document ontvang je per e-mail na jouw Aanvraag Gezonde Buurt.
• Locatie van de dichtstbijzijnde parkeerplaats
• Zorg dat je de gsm-nummers van de vrijwillige medewerkers hebt. En geef hen ook jouw 
gsm-nummer. 

Verzekering deelnemers

Bij loopactiviteiten kunnen deelnemers zich blesseren. Daarom is het als organisator altijd goed om 
je deelnemers en vrijwillige medewerkers te verzekeren. CM Midden-Vlaanderen ontleent je het 
concept ‘CM-Duorun’, maar voorziet niet in verzekering voor de deelnemers. Bekijk of het mogelijk 
is om de deelnemers aan CM-Duorun te verzekeren onder de verzekering voor jouw vereniging. Een 
verzekering ‘lichamelijk ongeval’ en ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ is geen overbodige luxe!

Als school kun je eenvoudig een beroep doen op de gratis sportverzekering van Sport Vlaanderen. 
Alle voorwaarden voor het aanvragen van deze sportverzekering kun je vinden op https://www.
sport.vlaanderen/verenigingen/ondersteuning/sportverzekering/ 
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EHBO

Het is belangrijk dat je, bij de organisatie van een CM-Duorun, voorziet in de nodige ‘Eerste Hulp 
Bij Ongevallen’. Afhankelijk van de grootte van je evenement is het goed om na te denken over hoe 
omvangrijk de voorziene EHBO moet zijn. Begin alvast met een goed uitgeruste medische koffer. 
Zorg er ook voor dat je de nodige telefoonnummers bij de hand hebt:

• Huisarts
• Spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis
• Noodnummers 

 - Brandweer en ziekenwagen

 - Politie

Als je veel deelnemers op je loopactiviteit verwacht is het interessant om je te laten bijstaan door 
een vrijwilligersorganisatie die gespecialiseerd is in EHBO op evenementen.

We raden aan om samen te werken met Rode Kruis Vlaanderen of met Het Vlaamse Kruis. Je vindt 
bijkomende informatie daarover terug op:

• Rode Kruis Vlaanderen: 

 https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulpverlening/hulp-op-jouw-evenement/

• Het Vlaamse Kruis:

 https://www.hvk.be/wat-doen-we/activiteiten/ehbo-bijstand 

Je houdt best wel rekening met het volgende:

• EHBO-bijstand door Rode Kruis Vlaanderen of het Vlaamse Kruis is een betalende 
dienstverlening. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, afhankelijk van de 
grootte van je event en het gevraagde aantal medewerkers.

• Doe de aanvraag voor dergelijke EHBO-ondersteuning ruim op tijd (minstens zes weken voor 
het event).



COMMUNICATIE
Waarop kun je rekenen?

Het team Gezondheidsbevordering en Communicatie van CM Midden-Vlaanderen 
helpt je graag met de communicatie van je CM-Duorun. 

Je ontvangt een communicatieplan, inclusief alle nodige inspiratie om de 
communicatie op een vlotte manier te kunnen laten verlopen. Het communicatieplan 
speelt in op interne en externe communicatie, met alle nodige online- en offline-
tools om de CM-Duorun bij het ruime publiek bekend te maken.

Hoe omschrijf je de CM-Duorun?

De CM-Duorun doe je met zijn tweeën. En samen delen jullie een bijzondere band. 
Goede vrienden, klasgenoten, sportkameraden, soulmates, … Hoe de relatie ook in 
elkaar zit. Wat het verhaal ook is. Eén ding staat vast: jullie band is sterk als staal. 

Tijdens de CM-Duorun toon je die band. Letterlijk! Met een buddyline zijn jullie aan 
elkaar verbonden. Zo stuwen jullie mekaar naar de eindmeet. Als een superheld en 
sidekick voor elkaar. 

Samen zijn jullie voorbestemd om de finish te halen!

De CM-Duorun doet het zonder borstnummers, klassementen en competitie. Het 
plezier van samen bewegen staat centraal.
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WAT KAN JE HELPEN?
WAT HEB JE NODIG?
Je kunt rekenen op ondersteunend materiaal:

• Aanvraag Gezonde Buurt

• Budgetafrekening Gezonde Buurt

• Gezonde Buurt-button voor elke vrijwillige medewerker

• Informatienota voor vrijwillige medewerkers

• Materiaal van de stand en voor de deelnemers

• Filmpje om een tent op te zetten  
(https://www.youtube.com/watch?v=6AFQ5pJzs_c)  

• Timingtabel (bijlage 1)

• Evaluatie Gezonde Buurt
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GELDZAKEN
Over welk budget kun je beschikken? En hoe reken je alles af?

Op basis van je Aanvraag Gezonde Buurt berekent team Gezondheidsbevordering het budget voor 
je activiteit. Dat bedrag schrijft CM Midden-Vlaanderen over naar het rekeningnummer dat in 
de budgetaanvraag staat vermeld. Alle details over het budget vind je in de mail Start Gezonde 
Buurt.

Belangrijk: bewaar zorgvuldig alle rekeningen en facturen van alle uitgaven die je met 
je budget doet.

Vervoersonkosten

Er zijn vervoersonkosten voorzien voor het ophalen en terugbrengen van het materiaal. Enkel 
de persoon of personen die instaan voor het transport van het materiaal ontvangen een 
kilometervergoeding van 0,25 euro/km. De vergoeding geldt voor volgende ritten:

• Heen en terug naar het CM-hoofdkantoor waar je het materiaal ophaalt en terugbrengt.
• Heen en terug met het materiaal naar de locatie waar de activiteit plaatsvindt.

Het totaal aantal km voor het vervoer van materiaal wordt berekend via Google Maps.

Budget standplaats

Het is mogelijk dat je, bij het gebruiken van openbaar domein, een deelname in de kostprijs 
moet betalen. Dat kunnen kosten zijn die gekoppeld zijn aan het afsluiten van publiek domein 
voor de loopactiviteit die je organiseert (bv. kosten voor het ontlenen van wegwijzers en 
verkeersborden, plaatsing van afspanning,…). Als er dergelijke vergoeding wordt gevraag 
voor de standplaats, neemt CM Midden-Vlaanderen die voor haar rekening, met een maximum 
van 100 euro. De standplaatsvergoeding neem je op in je Aanvraag Gezonde Buurt. Geef ook 
aan of de vergoeding via facturatie gebeurt of niet. Facturatie geniet de voorkeur. Die kan dan 
rechtstreeks met CM afgerekend worden. Geef de volgende gegevens door voor de facturatie 
van de standplaatsvergoeding:

 CM Midden-Vlaanderen
 Gezondheidsbevordering
 Martelaarslaan 17
 9000 Gent
 Btw nr: 0411.702.543

Budgetafrekening

Geef een overzicht van alle uitgaven in de budgetafrekening. Stuur die naar  
gezondebuurt.mvl@cm.be of per post naar:

 CM Midden-Vlaanderen
 Gezondheidsbevordering
 Martelaarslaan 17
 9000 Gent

Is er budget over?

Dan stort je het restbedrag op de rekening van CM Midden-Vlaanderen. De afrekening 
wordt nagekeken door de financiële dienst van CM Midden-Vlaanderen. Die bezorgt je een 
overschrijvingsformulier waarmee je het restbedrag kunt overmaken.
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WAAROP KUN JE REKENEN?
Ondersteuning beroepskrachten

Bij alle inhoudelijk vragen over de aanpak van een CM-Duorun kun je rekenen 
op de ondersteuning van de verantwoordelijke educatief medewerker 
Gezondheidsbevordering van CM Midden-Vlaanderen.
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WAT DAARNA?
• Controleer de materiaallijst voor je het materiaal terugbrengt. Bij verlies of 
schade van het materiaal stuur je een e-mail naar gezondebuurt.mvl@cm.be

• Breng op het afgesproken moment het gebruikte materiaal terug naar 
het CM-hoofdkantoor in Gent (Martelaarslaan 17). Hou rekening met de 
openingsuren van het kantoor.

• Stuur enkele dynamische foto’s van je activiteit naar team 
Gezondheidsbevordering. Wij bewaren je foto’s in onze beeldbank. Die kunnen 
later nuttig zijn voor de website of in een publicatie. Post gerust ook foto’s van 
je activiteit op je eigen social media (Facebook, Twitter, Instagram,…). Gebruik 
daarbij de hashtag #CMGezondeBuurt en #CMDuorun.

• Je doet de Budgetafrekening Gezonde Buurt. Dat kan enkel als je een 
standplaatsvergoeding moest betalen. De tussenkomst die CM Midden-
Vlaanderen voorziet, bedraagt maximaal 100 euro. Stuur de Budgetafrekening 
Gezonde Buurt door naar gezondebuurt.mvl@cm.be of per post naar:

  CM Midden-Vlaanderen
  Team Gezondheidsbevordering
  Martelaarslaan 17
  9000 Gent

• Je evaluatie en suggesties geven inspiratie voor de toekomst. Daarom is je 
mening belangrijk. Vul de Evaluatie Gezonde Buurt in op de website. Geef je 
eerlijke mening over het beschikbare materiaal en de manier van werken. Zo 
komen eventuele verbeterpunten bloot te liggen.
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WIE KAN JE HELPEN?
Team Gezondheidsbevordering staat voor je klaar voor alle inhoudelijke 
ondersteuning:

 Gezondebuurt.mvl@cm.be

 09 267 57 35
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Timing

12 weken voor het 
evenement 
 
 

 
 
 
 

10 weken voor het 
evenement 
 
 
4 weken voor het 
evenement 
 
 
 
 
 
 

10 kalenderdagen voor 
het evenement
 
 
 
 
Laatste week voor 
evenement

Dag van het evenement 
 
 
 
 

Eerste werkdag na het 
evenement

Binnen de week na het 
evenement 
 

Binnen de maand na het 
evenement

Wat 

Je doet een Aanvraag Gezonde Buurt op de website. 
Indien je gebruik maakt van openbaar domein: Je neemt 
contact op met de administratie van het gemeentebestuur 
van de gemeente waar de CM-Duorun zal plaatsvinden (de 
kans is groot dat je op de sportdienst moet zijn).

Bekijk zeker of je stappen moeten ondernemen om 
deelnemers en vrijwillige medewerkers aan de CM-
Duorun te verzekeren (minstens ‘lichamelijk ongeval’ 
en ‘burgerlijke aansprakelijkheid’). Indien je een grote 
opkomst voor je evenement verwacht, stel jezelf de vraag 
of je een hulppost EHBO nodig hebt.

Je ontvangt van het team Gezondheidsbevordering alle 
nodige communicatiemateriaal dat je nodig hebt om je 
event te doen slagen.

Zorg ervoor dat je de nodige vrijwillige medewerkers hebt 
voor het evenement. Maak duidelijke afspraken. Zorg er 
voor dat onderstaande zaken zeker geregeld zijn voor je 
loopactiviteit:

• Verzekering voor deelnemers en vrijwillige medewerkers 
(minstens ‘lichamelijk ongeval’ en ‘burgerlijke 
aansprakelijkheid’)

• Indien nodig: is de hulppost EHBO geregeld?

Het materiaal dat je hebt aangevraagd voor je 
loopactiviteit, staat klaar in het CM-hoofdkantoor. Een 
CM-medewerker neemt contact met je op. Maak samen 
duidelijke afspraken wanneer het materiaal wordt 
opgehaald in het CM-hoofdkantoor

Haal het materiaal op in het CM-hoofdkantoor. Zorg voor 
voldoende laadruimte.

• Samenkomst met de medewerkers

• Opbouw van de stand

• CM-Duorun zelf

• Opruimen van de stand

• Indien mogelijk: breng het materiaal terug naar het CM-
hoofdkantoor.

Breng het materiaal naar het CM-hoofdkantoor, indien je 
het niet op de dag van de activiteit kon terug brengen.

Je vult de Evaluatie Gezonde Buurt in op de website. 
Je ontvangt een e-mail met daarin het  pdf-bestand 
Budgetafrekening Gezonde Buurt . Stuur dat ingevuld terug 
naar gezondebuurt.mvl@cm.be

Was er budget over? Dan stort je het restbedrag op de 
rekening van CM Midden-Vlaanderen

Wie

Medewerker die 
lead neemt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Gezondheids-
bevordering

Medewerker die 
lead neemt 
 
 
 
 
 

Team Logistiek

CM-medewerker 
kantoor. 

Medewerker die 
lead neemt

Medewerkers  
 
 
 
 
 
 

Medewerker die 
lead neemt.

Medewerker die 
lead neemt

 

Medewerker die 
lead neemt

Bijlage 1


