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1. Inleiding
1. Ik

doe een aanvraag voor

een kleinschalige projectsubsidie

2. Gegevens organisatie
2. Naam organisatie:
Avansa Mid-en Zuidwest (volkshogeschool Midden-en Zuid-West-Vlaanderen)
3. Mijn organisatie heeft een aanbod en doelpubliek in Roeselare.
Ja
4. Mijn organisatie streeft een sociaal doel na.
Ja
5. Mijn organisatie neemt actief deel aan de netwerkmomenten en werkgroepen van Elk Telt.
Ja
6. Voornaam contactpersoon:
Nathalie
7. Naam contactpersoon:
Van Leuven
8. Adres:
Wandelweg 11, 8500 Kortrijk
9. E-mailadres:
nathalie.vanleuven@avansa.be
10. Gsm- of telefoonnummer:
0497/403299
11. Rekening waarnaar de toegekende subsidie mag overgeschreven worden:
Rekeningnummer: : BE69001409204478
Op naam van: : Avansa Mid-en Zuidwest

3. Aanvraag coachingsubsidie
Omschrijf kort de nood aan coaching in jouw organisatie.
Omschrijf wie betrokken zal zijn bij het coachingstraject.
Beschrijf hoe de organisatie met de opgedane kennis om wil gaan.

4. Aanvraag impulsproject
Titel van het project
Geef een korte samenvatting van het project.
Omschrijf kort de nood.
Beschrijf waarom dit project vernieuwend of aanvullend is t.o.v. jouw reguliere werking.
Wat wil je bereiken met het project?
Wie wil je bereiken met het project?
Hoe participeert de doelgroep in het project?
Werk je met andere partners samen binnen dit project?
Hoeveel partners?
Gegevens partner 1
Gegevens partner 2
Gegevens partner 3
Gegevens bijkomende partners:
Hoe, wanneer en naar wie zal er gecommuniceerd worden?
Hoe deel je bestaande en nieuwe opgebouwde kennis met andere organisaties, tijdens en na het project?
Welk subsidiebedrag vraag je aan de stad?
Geef een overzicht van alle aan het project verbonden kosten en inkomsten (overzicht toevoegen in bijlage).
Omschrijf welke inspanningen geleverd werden t.a.v. andere financieringsbronnen.

5. Aanvraag kleine projectsubsidie
12. Titel van het project
Dé vrouwen van RSL
13. Geef een korte samenvatting van het project.
Samen met enkele Roeselaarse diversiteitspartners en vrouwenorganisaties willen we vrouwen die wonen in Roeselare met
elkaar verbinden door middel van concrete activiteiten. We kiezen er expliciet voor om activiteiten enkel voor vrouwen (en hun
kinderen) te organiseren omdat we geloven dat deze dynamiek waardevol kan zijn voor duurzame verbinding en integratie. In
voorbereidende gesprekken waren de volgende organisaties bereid om hierover na te denken: FMDO, Lokaal Opvanginitiatief,
RSLOpPost, ARhus, Rebelle, Femma en Ferm.
Naast het organiseren van concrete, verbindende activiteiten (de kern van dit project) willen we ook de brug slaan naar het

brede publiek. Bij voorkeur worden enkele deelnemers van de activiteiten betrokken bij de organisatie en inhoudelijke
uitwerking van een grotere verbindende activiteit (slotevent) binnen dit thema.
14. Omschrijf kort de nood.
Tijdens een overleg van de Roeselaarse focusgroep Integratie werd door een medewerker van het Lokaal Opvangintiatief
aangegeven dat er in Roeselare een gebrek bestaat aan vrijetijdsactiviteiten voor hun vrouwelijke cliënten. Ook andere
diversiteitspartners zoals RSLOpPost voelden een gelijkaardige nood in Roeselare aan. Na wat rondvragen bleek dat ook
andere Roeselaarse organisaties vragende partij zijn om een aanbod specifiek voor vrouwen op poten te zetten. Zo bleken de
vrouwenorganisaties Rebelle, Femma en Ferm grote interesse te hebben in deze samenwerking aangezien zij een meer divers
publiek niet gemakkelijk bereiken.
15. Beschrijf waarom dit project vernieuwend of aanvullend is t.o.v. jouw reguliere werking.
Dit project is vernieuwend ten aanzien van de werking van Avansa Mid-en Zuidwest omdat we tot nog toe geen
diversiteitsprojecten in Roeselare hebben gerealiseerd voor enkel vrouwen (en kinderen). We kiezen in dit project zeer bewust
voor deze afgelijnde doelgroep omdat empowerment van vrouwen nog steeds aan de orde is vandaag. Vrouwen zitten nog (te)
vaak in zwakkere posities zoals armoede, huiselijk en seksueel geweld en lage lonen. Vrouwen verdienen plekken waar ze
kunnen samenkomen en elkaar versterken. Wanneer activiteiten openstaan voor iedereen, verdwijnt deze doelstelling naar de
achtergrond.
Ook komen mensen graag samen op basis van affiniteit, met mensen waarmee ze zich identificeren, waarin ze zich herkennen
en waarbij ze zich comfortabel voelen. 'Vrouw zijn' heeft heel wat gemeenschappelijke kenmerken en door de verbinding in dit
'vrouw zijn' kunnen bruggen tussen verschillende achtergronden gebouwd worden.
Bovendien is het een voordeel om in interculturele settings alleen met vrouwen te werken. De ervaring van Roeselaarse
partners leert ons dat activiteiten voor enkel vrouwen een stuk veiligheid creëert en zo ook drempelverlagend werkt.
Tot slot beoogt dit project een brede samenwerking waarbij we verschillende nieuwe partnerschappen aangaan.
16. Wat wil je bereiken met het project?
Dit project wil verbinding creëren in een multi-diverse samenleving tussen vrouwen van verschillende achtergronden die elkaar
niet vanzelfsprekend ontmoeten. De doelen zijn kennismaking, onderling begrip creëren, waardering, (h)erkenning en
verbinding.
We mikken een jaar lang op 1 activiteit per maand met telkens een 20 tal deelnemers. Op het slotevent mikken we op 100 à 150
deelnemers.
17. Wie wil je bereiken met het project?
Met dit project willen we in eerste instantie Roeselaarse vrouwen bereiken die op zoek zijn naar een waardevolle invulling van
hun vrije tijd en hierbij graag andere vrouwen willen ontmoeten. De focus ligt op het bereiken van een divers publiek. Onze
werking zal zowel inhoudelijk als organisatorisch hierop afgestemd zijn.
Met het slotevent brengen we de leefwereld van de vrouwen graag naar een groter publiek om kennis en bewustzijn hierover te
vergroten.
18. Welk subsidiebedrag vraag je aan de stad?
3900
19. Geef een overzicht van alle aan het project verbonden kosten en inkomsten (overzicht toevoegen in bijlage).
Elk_Telt_2022_Budget_De_vrouwen_van_Roeselare.xlsx
20. Omschrijf welke inspanningen geleverd werden t.a.v. andere financieringsbronnen.

De middelen worden gevraagd aan de stad om vooral de activiteiten voor alle vrouwen laagdrempelig te houden door een
democratische prijs te vragen en om het grotere slotevent te financieren.
Elke organisatie die zich binnen dit project engageert maakt personeelstijd vrij om dit tot een kwaliteitsvol einde te brengen.

6. Verbintenissen en verklaringen
21. Ik verklaar
dat mijn organisatie of samenwerkingsverband een sociaal doel nastreeft
dat bovenstaande gegevens volledig en correct ingevuld zijn
dat de projectsubsidie volledig zal gebruikt worden voor de werking van het in dit formulier omschreven project
22. Ik verbind mij er toe
toegang te verlenen aan de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaar om het gebruik van de
subsidie te controleren door nazicht van alle nuttige bewijsstukken
de betreffende subsidie terug te betalen indien deze subsidie niet voor het aangeduide doel wordt aangewend
'met steun van Stad Roeselare' te vermelden in alle projectcommunicatie + opname van het 'met steun van'-logo van de Stad
indien mogelijk
actief deel te nemen aan stedelijke netwerkmomenten of werkgroepen om eventuele projectresultaten of methodieken toe te
lichten
projectresultaten op te leveren en ruim bekend te maken tijdens alle projectfasen en na afloop van het project

7. Bedankt!
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