
 

PROJECTOPROEP: GRIMBURGERFONDS 2019 
 

WAT 

Alle projecten die doorgaan op het grondgebied van Gemeente Grimbergen. Elk zot idee  voor 

Grimbergen is welkom. Het thema mag je zelf kiezen: een klimaatactie, een gedeelde moestuin, een 

sociale buurtwinkel, ... Zolang je maar mensen samenbrengt ;-) 

Deze oproep is een initiatief van VZW Het Grimburgerfonds die tot doel heeft “het verwerven van 

middelen (niet beperkt tot financiële middelen) om deze vervolgens ten dienste te stellen van 

socio-maatschappelijke projecten ‘van’ en ‘te’ Grimbergen ‘of’ verbonden met Grimbergen. “ 

 

VOOR WIE 

Iedereen mag indienen: van jong tot oud en van burgerinitiatieven tot vzw’s en sociale ondernemingen. 

Ben je -18 en wil je een project indienen? Zoek een meerderjarige die je kan helpen waar nodig en het 

project voor jou indient.  

 

HOEVEEL 

Indien we de doelstelling behalen, bedraagt het totale budget van het Grimburger-Fonds 40.000€. 

Hiermee willen we zowel (hele) kleine als grotere projecten (mee) financieren.  Wees transparant en 

beschrijf je budget zo gedetailleerd mogelijk. Indien het budget van je project heel hoog is geef dan aan 

welke andere financieringsbronnen je kan aanspreken. 

 

TIMING  

De projectoproep verloopt in 4 stappen en wordt begeleid door een onafhankelijke jury. 

1. De projectoproep start op  24 januari 2019 en loopt tot en met 15 maart 2019. Een 

onafhankelijke jury beoordeelt of je project past binnen de doelstelling van het fonds.  



 

 

2. Indien je project geselecteerd wordt, word je uitgenodigd voor een (verplichte) workshop 

‘communicatie en fundraising’ op zaterdag 23/3 om 14u.  

3. Van 1 april tot en met 31 mei start de crowdvoting-fase. Bedoeling is om zoveel mogelijk 

stemmen op te halen én om er mee voor te zorgen dat het Grimburgerfonds haar doelbedrag 

behaalt.  

4. Een onafhankelijke jury beslist op basis van o.a. het aantal stemmen en het beschikbare budget 

welke projecten gefinancierd worden. De winnaars worden begin juni bekend gemaakt. 

 

 

JOUW PROJECTVOORSTEL  

TITEL 

Een goede titel is belangrijk om je project bekend te maken. Hier alvast enkele tips:  

➔ Kort maar krachtig en wervend 

➔ Makkelijk te onthouden 

➔ Verwoord de essentie van je project in de titel 

➔ Bedenk eventueel een slogan om je titel kracht bij te zetten 

 

BUDGET 

Indien de doelstelling behaalt wordt, co-financiert het Grimburger-fonds projecten voor een bedrag van 

40.000€. 

➔ Wees transparant en beschrijf je budget zo gedetailleerd mogelijk: Welke aankopen ga je doen? 

Wil je met vrijwilligers werken? Wil je loonkosten financieren?  

➔ Indien het budget van je project hoog is, leg dan uit welke andere aanvullende financiering je 

wil inzetten: crowdfunding, subsidies, eigen inbreng, pannenkoekenslag,...  

➔ Je kan bij frederik@growfunding.be terecht voor advies. 

 

PROJECTBESCHRIJVING 

Het project moet duidelijk omschreven worden. Beantwoord deze richtvragen: 

● WAAROM... 

○  ...wil je dit project realiseren? 
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○ … is je project een meerwaarde is voor de buurt waar het project doorgaat en voor 

Grimbergen algemeen?  

● HOE... 

○ … ga je het project aanpakken?  

○ … ga je de doelstelling bereiken? 

● WAT... 

○ … wil je veranderen? 

○ ... ga je concreet doen? 

○ … heb je nodig om het project te realiseren: financiële steun, vrijwilligers, specifieke 

materialen,...?  

 

● WIE… 

○ … heeft baat bij je project?  

○ … zijn de initiatiefnemers? 

 

COMMUNICATIE & FUNDRAISING 

 

Indien je project geselecteerd wordt, verwachten we dat je zelf ook mee helpt om het doelbedrag op te 

halen én zoveel mogelijk stemmen verzamelt voor jouw project.  

● Hoe kan jij er mee voor zorgen dat het Grimburger-Fonds de doelstelling van 40.000 € behaalt?  

● Welke fundraisings-activiteiten kan je organiseren indien je project geselecteerd wordt? 

● Hoe ga je communiceren ? 

 

 

NOG VRAGEN? 

 

Growfunding ondersteunt je bij het uitwerken van je project. Je kan met al je vragen terecht bij 

frederik@growfunding.be.  
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