Betreft: Oproep middelen ‘Brugge(n) voor Jongeren’
Beste,

Het netwerk ‘Brugge(n) voor jongeren’ is in 2019 zijn zevende werkjaar ingegaan. Hier zijn we terecht trots op
en momenteel wordt er werk gemaakt van een nieuw beleidsplan voor de komende zes jaar. Als netwerk
vinden we het belangrijk dat de acties een directe meerwaarde kunnen betekenen voor onze ‘gesloten
pistachenootjes’. Omdat we er ons van bewust zijn dat middelen een schaars goed zijn maar soms
onontbeerlijk om voor onze jongeren een actie te kunnen opzetten, verspreiden we graag deze oproep. De
oproep is eenmalig en bij gunste van een opportuniteit.
Broed je al lang op een idee? Weet je welke concrete investering je graag zou maken? Ontbreek je nog dat ene
om onze jongeren goed te kunnen ondersteunen? … Dan kan het netwerk misschien voor jouw organisatie dat
laatste duwtje in de rug betekenen.
Concreet: je aanvraag dient te voldoen aan volgende voorwaarden.
- eenmalig budget, maw geen terugkerende kosten
- geen personeelskost
- wel werkingskost: aankoop/huur materiaal, inhuren workshop, ...
- geen kosten waar reeds budget voor voorzien is
- duidelijke rechtstreekse meerwaarde voor doelgroep ‘brugge(n) voor jongeren’; sterke link met de
vier doelstellingen van BvJ (www.bruggenvoorjongeren.be)
Belangrijk: wat we zeker willen weten.
- welk effect wil je bereiken met de investering (meerwaarde en duurzaamheid beschrijven)
- argumenteren waarom je precies hiervoor middelen aanvraagt
- zet je deze actie in ifv de reeds bereikte jongeren of is er ambitie om nieuwe pistachios te bereiken
- raming, begroting en/of offerte zijn bijgevoegd
Verloop:
- je stuurt een gemotiveerd schrijven naar jeroen@bruggenvoorjongeren.be voor 18 maart 2019
- de actiegroep selecteert de initiatieven
- iedere kandidaat is ten laatste 15 april 2019 op de hoogte gebracht
Vragen:
- je kan steeds terecht op jeroen@bruggenvoorjongeren.be of op 0490/421498
- de inhoud van het initiatief primeert op de grootte van het bedrag
- de middelen dienen gefactureerd te worden in 2019

Vriendelijke groeten,
‘Brugge(n) voor Jongeren’

