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Ik wil iets doen met mijn 
vereniging.

Eigen idee



Heb je zelf een leuk idee om een activiteit te organiseren? 
Vind je je gading niet terug in het huidige aanbod aan 
Gezonde Buurt-initiatieven? Wil je beter inspelen op de 
noden en wensen van de mensen uit je buurt? Wil je 
mensen samenbrengen of inspireren? Wil je een bepaald 
gezondheidsthema of –probleem onder de aandacht brengen 
en ben je op zoek naar medestanders? Of wil je iets unieks 
doen?

Leg dan je idee voor aan het team Gezondheidsbevordering 
van CM Midden-Vlaanderen. Zij bekijken samen met jou de 
mogelijkheden.

Doel

Met Gezonde Buurt willen we mensen bij elkaar brengen 
en verbinden. Gezonde Buurt wil vooral waarneembare 
gezondheidswinst realiseren, vrijwillig engagement 
stimuleren en uiteraard CM positief in de kijker zetten.

Criteria

Je houdt best rekening met onderstaande criteria als je een 
eigen idee uitdenkt. Idealiter gaat het om:

• Initiatieven die gericht zijn op individuen, een 
gezondheidsboodschap inhouden en CM positief in de 
kijker zetten.

• Initiatieven die de samenwerking tussen vrijwillige 
medewerkers stimuleren…

• …of de vrijwillige medewerker in zijn engagement 
vormen en versterken.

• Initiatieven die de gezondheid van specifieke 
doelgroepen bevorderen.

• Een activiteit die openstaat voor iedereen (het maakt 
dus niet uit of je CM-lid bent of niet).



Voorbeelden

• Organiseer een gespreksavond met Lieven Annemans 
i.s.m. het oudercomité.

• Plan een zomerse openluchtyogacursus in jouw buurt.

• Deel een appel uit op een lokale 
gezondheidswandeling.

• Organiseer een fit-o-special (sporthappening voor 
mensen met een mentale en/of fysieke beperking) in 
jouw buurt in samenwerking met lokale partners (vb. 
sportclubs, scholen, gemeentelijke sportdienst).

• Ga samen met de mensen uit je buurt dagelijks 30 
minuten matig intensief bewegen in de natuur (vb. 
wandelen). Of je maakt een gezondheidsparcours in 
een groene omgeving met verschillende opdrachten en 
uitdagingen. Maak zoveel mogelijk mensen warm om 
mee te bewegen en te genieten.



HOE AANVRAGEN?
Aangezien de uitwerking van een eigen idee een aanpak op maat 
vraagt, is het belangrijk om de aanvraag minstens vijtien weken op 
voorhand aan te vragen via de Gezonde Buurt-website. In de Aanvraag 
Gezonde Buurt kun je een beschrijving geven van je eigen idee. Het is 
dus belangrijk dat je op voorhand al een goed beeld hebt van wat je 
wenst te realiseren. Enkele vragen die je hierbij kunnen helpen zijn:

• Wat is je doel?

• Welke boodschap wil je brengen? 

• Voor wie wil je dit doen?

• Wat wil je precies doen?

• Waar wil je dit doen?

• Wanneer wil je dit doen?

• Wie helpt mee aan het initiatief?

• Wat denk je nodig te hebben (denk aan logistieke, 
communicatieve en inhoudelijke ondersteuning)?

• Met welke organisaties, verenigingen en partners (vb. 
scholen) wil je samenwerken (optioneel)?

Na je aanvraag zal het team Gezondheidsbevordering je voorstel 
bekijken en contact met je opnemen. Indien nodig moet je nog 
bijkomende informatie geven. Is alles duidelijk, dan kun je het 
startschot geven en aan de slag gaan met je projectgroep.
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WAT KAN JE HELPEN?  
WAT HEB JE NODIG?
Je kunt rekenen op ondersteunend materiaal:

• Aanvraag Gezonde Buurt;

• Budgetafrekening Gezonde Buurt;

• Informatienota voor vrijwillige medewerkers;

• button Gezonde Buurt voor elke vrijwillige medewerker

• 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. 

Budget project

Er zijn vervoersonkosten voorzien voor het ophalen en terugbrengen van het technisch 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-kantoor 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.

Extra budget (optioneel):

Heb je nog andere kosten die niet in het budget zijn inbegrepen? Stuur dan een mail naar gezondebuurt.
mvl@cm.be met een overzicht en een zo correct mogelijke inschatting van het bedrag. CM Midden-
Vlaanderen kan voor een maximum van 100 euro tussenkomen in die andere kosten. Dat budget wordt 
niet op voorhand overgeschreven maar na de activiteit verrekend via de budgetafrekening. Bewaar 
daarom zorgvuldig alle rekeningen en details.

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.
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Is het budget onvoldoende? 

Dan wordt het tekort aangevuld op jouw rekening  nadat je de Budgetafrekening 
Gezonde Buurt hebt ingediend. De afrekening  wordt nagekeken door de financiële 
dienst van CM Midden-Vlaanderen. Die schrijft het bedrag over op het rekeningnummer 
dat vermeld staat op de budgetaanvraag en –afrekening.

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. 



WAAROP KUN JE REKENEN?
Ondersteuning beroepskracht(en)

Bij alle inhoudelijke vragen kun je rekenen op ondersteuning van de 
verantwoordelijke educatief medewerker Gezondheidsbevordering.
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WAT DAARNA?
• 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 een foto van je activiteit op je 
eigen sociale media (Facebook, Twitter, Instagram,...). Gebruik daarbij de hashtag 
#CMGezondeBuurt.

• Je doet de Budgetafrekening Gezonde Buurt. Stuur die samen met je 
aankoopbewijzen 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 verloop van het project. 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 of 09 267 57 35
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