
THEMATISCH 
IMPULSPROGRAMMA 
IEDEREEN VERDIENT 
VAKANTIE 2022

Welkom!



› Gelieve camera en microfoon te dempen
gedurende deze infosessie

› Algemene vragen kunnen in de chat gesteld 
worden en zullen we behandelen tijdens de 
Q&A

› Project specifieke vragen? Stuur een mailtje 
naar oproepivv@toerismevlaanderen.be

VOORAF



1. Context
2. Oproep Iedereen Verdient Vakantie

› Kader impulsoproep
› Wie?

› Algemene bepalingen
› Hoe?

3. Inspirerende voorbeelden
4. Vragen en antwoorden

AGENDA



Context
1

Hostel Wadi – Hoge Rielen



De droom 



Recht op vakantie 



Hoe maakt TVL het Recht op vakantie waar?  

Hoe maakt Toerisme Vlaanderen het recht op vakantie waar: 

• Ondersteunen van een multi-stakeholder netwerk 

• Financieel ondersteunen van partners
• Impulsoproep IVV
• Sociaal toeristische verenigingen (decreet TVA/decreet IVV) 
• Sociale reisbemiddelingskantoren (decreet IVV) 

• Vlaanderen als toegankelijke bestemming 

20 JAAR EXPERTISE



Oproep
Iedereen
Verdient
Vakantie
2



AANLEIDING EN 
DOELSTELLINGEN

Aanleiding:

Transitieplan sociaal toerisme

Doelstellingen:

Projecten die inzetten op vernieuwende 
manieren om drempels in de 
vakantieketen weg te werken en de 
participatie in het toeristisch aanbod te 
verhogen

2. / Oproep IVV



2.1
WELKE

PROJECTEN?



2.1 / Oproep IVV / Welke projecten?

THEMA NATUUR

Budget: 500.000 euro

Deze oproep mikt op projecten in een 
natuuromgeving, waarin de natuurbeleving 
centraal staat

Samenwerking met relevante partners



2.1 / Oproep IVV / Welke projecten?

Groen helpt bij het recupereren van stress 
en het herstellen van ziekten. Groen zet aan 
tot beweging en leidt tot sociale contacten, 
wat dan weer een indirect effect heeft op de 
gezondheid. (Aertsens et al., 2012, p. 74)



2.1 / Oproep IVV / Welke projecten?

Mensen in armoede kunnen om allerlei 
redenen te weinig van de natuur genieten. Ten 
eerste hebben ze vaak geen eigen of 
gemeenschappelijke tuin en is het in sociale 
woningen niet steeds mogelijk bloembakken 
tegen de gevel te plaatsen of groenten te 
kweken op het balkon.
Vele mensen in armoede moeten zich dus 
verplaatsen om de natuur op te zoeken. Dat is 
een derde drempel. Het openbaar vervoer is 
echter niet overal aanwezig en even sterk 
uitgebouwd. Bovendien kan niet iedereen het 
zich financieel veroorloven



Projectenaanvragen bestaan minstens uit: 

› Voortraject
› Eén of meerdere vakanties
› Na-traject

Projecten werken samen met een toeristische 
en/of sociale partner

Projecten behoren niet tot de huidige 
reguliere werking van organisatie

2.1 / Oproep IVV / Welke projecten?

De vakantieketen is het 
hele proces dat elke 
vakantieganger doorloopt 
wanneer hij op vakantie 
gaat. Van dromen over, het 
plannen en de 
voorbereiding van de 
vakantie, tot het delen van 
vakantieherinneringen



› Sensibiliseren
› Participatie vakantieganger
› Begeleiding rond praktische voorbereiding vakantie
› Actief betrekken toeristische partner netwerk Iedereen Verdient Vakantie

HET VOORTRAJECT

2.1 / Oproep IVV / Welke projecten?

DE VAKANTIE

› Eén of meerdere verblijfsvakantie(s) voor minstens 20 deelnemers, van minstens 
2 overnachtingen in een natuuromgeving, waarin de natuurbeleving centraal 
staat



HET NA-TRAJECT

2.1 / Oproep IVV / Welke projecten?

› Algemene evaluatie met toepasbare conclusies
› Actieplan om evaluatie te integreren in toekomstige werking
› Evaluatie door deelnemers
› Evaluatie door betrokken projectpartners
› Terugkommomenten



DREMPELS

2.1 / Oproep IVV / Welke projecten?

Welke doelgroepen wil 
je bereiken? Hoe ga je 

deze doelgroepen 
bereiken?

Hoe worden deze 
drempels weggewerkt?

› Financiële drempel
› Toegankelijkheidsdrempel
› Zorgdrempel
› Culturele drempel
› Mobiliteitsdrempel
› Mentale drempel
› …



2.2
WIE?



WIE KAN STEUN 
AANVRAGEN?

LET OP: 
DE RECHTSPERSOONLIJKHEID 
MOET OP HET OGENBLIK VAN 
INDIENEN VERKREGEN ZIJN!

› Gemeentebesturen of hun autonome bedrijven
› Provinciebesturen of hun autonome bedrijven
› De Vlaamse gemeenschapscommissie

› Verenigingen zonder winstoogmerk
› Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

met rechtspersoonlijkheid
› Publieke rechtspersonen
› Private rechtspersonen
› Grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden 

met rechtspersoonlijkheid waaraan een 
gemeente, een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, een provincie of de 
Vlaamse overheid deelneemt

› Een samenwerkingsverband van bovenvermelde 
aanvragers

Mogelijkheid: 
secundaire begunstigde(n)

2.2 / Oproep IVV / Wie?



2.3
ALGEMENE

BEPALINGEN EN
VOORWAARDEN



› Enkel projecten waarvan de totale betoelaagbare kosten minimaal 10 000 euro bedragen, komen 
in aanmerking voor subsidie

› Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale financiële steun van 75% van de kosten die in 
aanmerking komen voor betoelaging en dit binnen de perken van de begrotingskredieten. De 
maximale toegestane subsidie bedraagt 50 000 euro

› Enkel kosten die dateren vanaf de aankondiging van de oproep door Toerisme Vlaanderen en 
van voor de einddatum van het project, zoals vastgelegd in het subsidiebesluit, komen in 
aanmerking voor subsidie

› De einddatum van de projecten is uiterlijk 31 december 2023. De begunstigde dient ten laatste 
op 30 april 2024 de inhoudelijke en financiële eindrapportage van het project in te dienen

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

2.3 / Oproep IVV / Algemene bepalingen



› Er kan maximaal één project per indiener worden ingediend. De samenwerking tussen 
verschillende indieners binnen een project is wel mogelijk

› Een project mag niet tot de huidige reguliere werking van de organisatie behoren. De 
verderzetting van een bestaande werking komt evenmin in aanmerking. Wat wel kan, is de 
uitbreiding van een bestaand concept naar nieuwe partners. Het moet met andere woorden 
gaan over nieuwe activiteiten of nieuwe doelgroepen voor de organisatie en/of het partnerschap

› De oproep heeft betrekking op het Vlaams Gewest en op het tweetalig gebied Brussel-
hoofdstad

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

2.3 / Oproep IVV / Algemene bepalingen



UITERLIJKE 
REALISATIEDATUM: 

31/12/2023
DE OPROEP VOORZIET 

NIET IN DE MOGELIJKHEID 
TOT UITSTEL

2.3 / Oproep IVV / Algemene bepalingen



› Personeelskosten

› Animatiekosten

› Verblijfs- en transportkosten (inclusief 
forfaitair bedrag voedingskosten)

› Huur van medische hulpmiddelen

› Kosten voor vorming

› Toeleiding, promotie en communicatie

› Kosten voor het voortraject

› Kosten voor het na-traject

MOGELIJKE KOSTENSOORTEN

2.3 / Oproep IVV / Algemene bepalingen



NIET-TOEGESTANE KOSTEN

2.3 / Oproep IVV / Algemene bepalingen

› Overheadkosten
› Vrijwilligersvergoedingen
› Verplaatsingskosten voor personeel
› Kosten voor de reguliere werking van de subsidieaanvrager, gebruikelijke taken die tot 

de vertrouwde en gangbare werking van de subsidieaanvrager behoren. Investeringen in 
restaurants en winkels

› Onderzoek en studies, tenzij dit deel uitmaakt van een fase van het ingediend project
› Communicatie en promotie
› Kosten voor deelname aan beurzen
› Kosten voor voeding en drank, met uitzondering voor de forfaitaire vergoeding per 

overnachting per begeleider of vakantieganger
› Investeringen in verblijfsinfrastructuur, evenementen
› Bouw -en renovatiewerken, inrichtingswerken en meubilair, technische installaties en 

nutsvoorzieningen
› Onderhoudswerken
› Aankoop gronden en gebouwen
› Aankoop en leasing van transportmiddelen
› Investeringen in commerciële activiteiten zoals horeca en shops
› Recupereerbare btw
› Merchandising



STAATSSTEUN Europese regelgeving inzake staatssteun

• Europese regelgeving de-minimissteun

• Niet meer dan 200.000 euro over laatste 
drie belastingsjaren

• Ontvangen steun aangeven in 
aanvraagformulier

2.3 / RELANCE-OPROEP / Algemene bepalingen



2.4
HOE?



PROCEDURE

› 1 project per aanvrager

› digitaal subsidieloket: 
https://oproepivv.toerismevlaanderen.be

› aanmelden met eID, itsme, beveiligingscode of 
token

› Indienperiode: 1 september t.e.m. 20 oktober 
2022

2.4 / Oproep IVV / Hoe?

Eens ingediend 
zijn er geen 

aanvullingen of 
wijzigingen meer 

mogelijk!



› Heb je een ondernemingsnummer? Meld dan aan 
als onderneming of organisatie

› Meer info/niet de juiste rechten om als 
ondernemer aan te melden: 
https://www.vlaanderen.be/economie-en-
ondernemen/opleiding-en-advies/aanmelden-en-
de-rechten-tot-de-kmo-portefeuille-beheren.

› Problemen of vragen bij het inloggen? Druk op 
de knop ‘Hulp nodig?’ in het loketprogramma of 
contacteer de Vlaamse Infolijn via het gratis 
nummer 1700

2.4 / Oproep IVV / Hoe?

AANMELDEN MET 
EID



› Lees de handleiding al eens! Daarin vind je uitgebreide informatie en de 
nodige links naar verdere uitleg

› Probeer al eens in te loggen in het loketprogramma! Zo ben je zeker op tijd 
mocht er toch ergens iets mislopen

› Beschik je al over een RIB-attest? Wacht er niet mee, en ga zo snel mogelijk 
bij je bankinstelling langs

Wil je je vragen/project op voorhand al eens met ons bespreken? Stuur 
dan een mailtje naar oproepivv@toerismevlaanderen.be

VOOR JE ERAAN BEGINT

2.4 / Oproep IVV / Hoe?



SUBSIDIE-
AANVRAAG

› Organisatie gegevens

› Project gegevens

› Project planning

› Financieel plan

› Verklaringen op eer

2.4 / Oproep IVV / Hoe?

 Overzicht vragen op de 
website.



› Contactgegevens, bankrekeningnummer, adres,…

› In dit gedeelte vul je eveneens de gegevens in van de eventuele secundaire 
begunstigde(n) (zie 2.2. in handleiding)

› RIB-attest als bijlage toevoegen

1. ORGANISATIEGEGEVENS

2.4 / Oproep IVV / Hoe?

2. PROJECTGEGEVENS

› Korte, heldere projectomschrijving. Hoe past jouw project binnen de scope van de 
oproep?

› Zorg ervoor dat alle rubrieken uit het financieel plan omschreven staan in de 
projectomschrijving en vice versa

› Voeg eventuele relevante plannen, concepten en/of foto’s toe. Je kan maximaal 5 
bestanden uploaden



› Deze planning moet aantonen dat het project voor de uiterste realisatiedatum (31 
december 2023) volledig gerealiseerd kan worden

› Noteer alle mijlpalen van het project in het overzicht

3. PROJECTPLANNING

2.4 / Oproep IVV / Hoe?

4. FINANCIEEL PLAN

› Omvat zowel de uitgaven als de financiering van het project

› Het ingediende financieel plan moet in evenwicht zijn, wat betekent dat beide zijden 
gelijk moeten zijn. Een eventueel tekort in de financiering van het project dien je aan 
te vullen met eigen inbreng

› Rubrieken: Voortraject; animatiekosten; verblijfkosten; transportkosten; huur 
medische hulpmiddelen; vorming, toelichting en communicatie; na-traject, 
voedingskosten; personeelskosten



› Maak per kostenpost een apart lijntje aan. Het is niet toegestaan om één 
totaalbedrag in te vullen zonder detail

› Hoe nauwkeuriger de raming, hoe correcter de eventuele subsidie berekend kan 
worden. De subsidie wordt uitbetaald op basis van effectief gemaakte kosten

› Formule voedingskosten: 17 euro per overnachting per begeleider/vakantieganger

› Formule loonkosten: bruto maandloon x affectatie x (aantal maanden/12) x factor 20

4. FINANCIEEL PLAN (VERVOLG)

2.4 / Oproep IVV / Hoe?

5. VERKLARING OP EER

› De-minimissteun 

› Ga aan het einde van de subsidieaanvraag akkoord met de verklaringen op eer om 
het dossier finaal in te dienen



› Het beoordelingsteam bestaat uit verschillende experten TVL + minstens één externe 
expert

› Elk project wordt door een beoordelingsteam getoetst aan beoordelingskader

› Beslissing op basis van gemiddelde score

EVALUATIE

2.4 / Oproep IVV / Hoe?

› Toetsing aan beoordelingskader

› Berekening gemiddelde score

› Verdeling beschikbare middelen over aanvragen met hoogste scores

BEOORDELING



A. Voortraject

› De mate waarin het voortraject uitgewerkt is i.f.v sensibiliseren van 
vakantiegangers (wat is vakantie, wat is een budget opmaken, wat is een 
vakantie in de natuur)

› De mate waarin het voortraject uitgewerkt is i.f.v participatie van de 
vakantieganger (betrekken in het uitwerken van de vakantie: wat gaan we daar 
doen en hoe gaan we dat doen?)

› De mate waarin het voortraject uitgewerkt is i.f.v begeleiding rond de 
praktische voorbereiding (valies maken, …)

BEOORDELINGSCRITERIA

2.4 / Oproep IVV / Hoe?



B. De mate waarin de organisatie zich in het thema natuur ifv een 
natuurbeleving ter plaatse inwerkt

C. Na-traject:

› De mate waarin het na traject uitgewerkt is ifv terugkommoment(en) waarop 
deelnemers uitgenodigd worden om herinneringen op te halen

› De mate waarin het na traject uitgewerkt is ifv evaluatie door deelnemers én 
door de nieuwe partner

› De mate waarin het na traject uitgewerkt is ifv evaluatie project als 
organisatie (lessons learned)

› De mate waarin het na traject uitgewerkt is ifv het integreren van de evaluatie 
in de toekomstige werking en de verderzetting van het project

BEOORDELINGSCRITERIA

2.4 / Oproep IVV / Hoe?



D. Samenwerking 

› Samenwerking met toeristische partners Ifv programma uitwerken (logies, 
toeristische diensten, enz.)

› Samenwerking met sociale partners ifv toeleiding

› Samenwerking met toeristische partners ifv vakantiebeleving

E. Haalbaarheid

› Is er een realistisch stappenplan met de belangrijkste mijlpalen uit het 
project? Is het project haalbaar naar timing?

› Is het project financieel haalbaar? Staat het geplande budget in verhouding 
tot de gewenste output? Wat zijn de verwachte inkomsten van het project?

BEOORDELINGSCRITERIA

2.4 / Oproep IVV / Hoe?



TIMING

1 september – 20 oktober 2022 Indieningsperiode subsidieaanvraag

20 oktober – 15 november 2022 Beoordelingsperiode

Begin december 2022 Kennisgeving

31 december 2023

30 april 2024
Uiterlijke realisatiedatum

Uiterlijke indieningsdatum 
inhoudelijke en financiële 
rapportage

2.4 / Oproep IVV / Hoe?



Inspirerende
voorbeelden

3



Voortraject
SPORTA vzw – Breek-uit-jezelf-vakantie

Samenwerking met sociale buurtorganisatie om 
aandachtspunten van individuele deelnemers in 
kaart te brengen.

Daguitstap naar het kampverblijf waar ook ouders 
bij betrokken worden om het vertrouwen in 
organisatie en concept ‘kamp’ te doen groeien.

©Toerisme Zuidrand



Na-traject
Mama Bolingo vzw – Mama Bolingo proeft, 
leert en ontdekt

Terugkomdag met vakantie- ambassadeurs, 
deelnemers en aanbieders om project te 
evalueren en eventueel bij de sturen voor 
toekomstige vakanties van/voor de 
doelgroep

(c)Everzwijnbad Meerdaalwoud – St Joris 
Weert



Na-traject
Samana vzw – Reis Mijmeren

Vrijwilligers gaan na de vakantie langs bij 
de deelnemers om het vakantieverhaal te 
beluisteren en neer te schrijven

Middels ‘PhotoVoice’-methodiek geven 
deelnemers (tijdens en) na hun vakantie 
betekenis aan hun vakantie

©Toerisme Zuidrand



Voor- en natraject
VIRO vzw en Arktos vzw– No limits

De jongeren leren elkaar kennen, vormen 
duo’s en geven samen vorm aan hun 
vakantiedromen- en plannen

(c)Everzwijnbad Meerdaalwoud – St Joris 
Weert



©Toerisme Zuidrand

Vakantie in natuuromgeving
Jeugdzorg Emmaüs – weekend als afsluit
ervaringsleren

• Kayak
• Kampvuur: zelf hout sprokkelen
• Slapen in tenten of op hooizolder
• Wandelen met opdrachten



Vakantie in natuuromgeving
Nature – Spiro wandeltochten

“Samen stappen. Met een kleine groep 
leeftijdsgenoten en een avontuurlijke 
therapeut. Wandelend onderweg, in het 
midden van de natuur, met weinig externe 
afleiding. Meedragen wat je nodig hebt: Een 
tent en slaapzak om goed te slapen, eten 
om ’s avonds samen een potje te koken. Op 
ontdekking met een rugzak die volloopt 
met gedeelde ervaringen.”

(c)Everzwijnbad Meerdaalwoud – St Joris 
Weert



©Toerisme Zuidrand

Vakantie in natuuromgeving
Natuurpunt Waasland kern Noord
In samenwerking met
Beschut Wonen De Vlier

• 3 dagen kamperen in de boomgaard 
van het natuurhuis van Natuurpunt

• Fietsen
• Bbq
• Meehelpen met natuurbeheer



9 icoonfietsroutes



28 Grote Routepaden in Vlaanderen & Brussel



Natuur en kunst



https://www.toerismevoorautisme.be/



Hengelhoef
De Pastorie

Bielebale

De Oude Notelaer

De Zoete Kers



La Rose des Sables Hoeve Genemeer

Hoeve Jadoul

Holiday Suites Houthalen-Helchteren

Hostel Wadi – Hoge Rielen



CONTACT
› Website toerismevlaanderen.be/nl/erkenningen-

en-subsidies/subsidies/impulsprogramma-
iedereen-verdient-vakantie

o Handleiding
o FAQ
o Voorbeeldvragen

› Begeleiding en coaching door TVL

› Digitaal subsidieloket: 
https://oproepivv.toerismevlaanderen.be

 oproepivv@toerismevlaanderen.be 
Oproep IVV / Contact



Vragen en
antwoorden
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Bedankt!


