Aanvraag subsidie Elk Telt
1. Inleiding
1. Ik

doe een aanvraag voor

een impulsproject

2. Gegevens organisatie
2. Naam organisatie:
FMDO vzw
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:
Xavier
7. Naam contactpersoon:
Holvoet
8. Adres:
nog geen kantoor in Roeselare, we werken voorlopig vanuit Kortrijk
9. E-mailadres:
xavier@fmdo.be
10. Gsm- of telefoonnummer:
0487615343
11. Rekening waarnaar de toegekende subsidie mag overgeschreven worden:
Rekeningnummer: : BE19 7865 8617 38 12
Op naam van: : FMDO vzw

4. Aanvraag impulsproject
12. Titel van het project
FMDO vzw goes Roeselare

13. Geef een korte samenvatting van het project.
FMDO vzw is een erkende sociaal culturele vereniging. We zijn erkend door de Vlaamse overheid
departement cultuur maar we hebben ook heel wat lokale erkenningen en werkingen. Ons werkingsgebied beperkt
zich momentele tot de steden Oostende, Brugge, Kortrijk , Brussel en Antwerpen. Naast onze reguliere subsidie
krijgen we uit al deze steden ook personeels-en werkingssubsidies. Daarnaast hebben we heel wat projectmatige
middelen. We kregen de afgelopen maanden heel wat vragen van organisaties uit Roeselare om onze werking ook
in
Roeselare op te starten. We hebben reeds heel wat good practices die een grote meerwaarde
zouden betekenen voor de stad Roeselare. We hebben namelijk jarenlange expertise in zelforganisaties,
werken met sleutelfiguren en het opzetten van verbindende projecten om het samenleven
in diversiteit te bevorderen. De missie van FMDO is de volgende en dit willen we graag met de opstart van ons project
in Roeselare realiseren: FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) verbindt en versterkt
mensen in de superdiverse samenleving van vandaag en morgen. We doen dit met sociaal-culturele verenigingen
van mensen met een migratieachtergrond en gedreven vrijwilligers die het hart van FMDO vormen.
Samen creëren we ruimte voor dialoog en ontmoeting. We zetten in op vernieuwende initiatieven die de
maatschappelijke deelname en de stem van mensen met een migratieachtergrond in het publieke debat versterken.
Vanuit de kracht van diversiteit bouwen we bruggen tussen mensen en overstemmen we polarisering op een
positieve manier.
We gaan voluit voor een warme samenleving waaraan iedereen gelijkwaardig deelneemt, waar iedereen zich thuis
en verbonden voelt en waar mensen hun culturele identiteit vrij kunnen beleven.
Dit project is dus een opstart voor onze werking in Roeselare. We hebben geen structurele middelen om deze
opstart te realiseren dus we hopen dit te kunnen doen met deze impulssubsidie. We zijn ervan overtuigd
dat onze meerwaarde voor de stad Roeselare heel duidelijk zal zijn na de opstartperiode van 2 jaar. De
impulssubsidie zou ons de ruimte geven om een belangrijke partner te worden van de stad in kader van
diversiteit en samenleven in diversiteit.
14. Omschrijf kort de nood.
Ons idee om een werking in Roeselare op te zetten groeide in 2020. We hadden enkele overlegmomenten met de
mevrouw Greet Claeys van de stad Roeselare en we zaten met heel wat partners samen om een mogelijk
samenwerking te bespreken. We merkten dat er heel veel vragen kwamen en dat iedereenheel enthousiast
reageerde over een mogelijke start van FMDO in Roeselare. Vooral organisaties die reeds onze werking en
organisatie kenden uit een andere regio reageerden heel positief.
FMDO-collega Xavier Holvoet ( regioverantwoordelijk FMDO Kortrijk) sloot zich dan ook aan bij
de werkgroep participatie van Elk Telt. We hadden gesprekken over een mogelijke opstart met Avansa, Arhus, Pand
46, Unia, dienst Samenleven
stad Roeselare en de Tovertuin. Er zijn ook gesprekken met de verschillende CLB's in verband met
een mogelijke opstart in kader van het project onderwijsambassadeurs. Vanuit onze aangesloten verenigingen in
Kortrijk kregen we ook signalen door dat er heel wat onontdekt
potentieel zit in Roeselare op het vlak van verenigingen en mensen met migratieachtergrond.
Enkele van onze vrijwilligers zijn reeds afkomstig uit Roeselare maar nemen deel aan onze werking in Roeselare
ook zei bevestigden wat we hoorden van enkele partners namelijk dat er zeker ruimte en plaats is voor
een FMDO werking in Roeselare. Na het doornemen van de omgevingsanalyse zien we dat er een groeiende
diversiteit is in Roeselare en dat er al enkele zelforganisaties actief zijn maar dat ook heel wat gemeenschappen nog
moeilijk bereikt worden (cf. Afghanen). Zelforganisaties zijn voor FMDO een toegangspoort tot een heel breed publiek
en door de ondersteuning en vertrouwensband die we met verenigingen opbouwen krijgen we een heel groot bereik,
detecteren we noden en behoeftes van mensen met migratieachtergrond en kunnen we bruggen bouwen met het
lokaal netwerk van de stad.
15. Beschrijf waarom dit project vernieuwend of aanvullend is t.o.v. jouw reguliere werking.
FMDO heeft momenteel geen werking in Roeselare dus de opstart van een werking op maat
van de stad Roeselare, en op maat van de inwoners met en zonder migratieachtergrond van de
stad Roeselare is heel vernieuwend. We hebben reeds gesprekken met de Fonkelbrug en we zouden
daar de mogelijkheid hebben om een lokaal te huren centraal in de stad op voorwaarde
dat we ook met de ouders van de kinderen in de Fonkelbrug verbindend werken aan onze werking met de
verenigingen en partners en mogelijke opstart onderwijsambassadeurs. We zouden de mogelijkheid krijgen om good
practices uit onder andere Brugge, Kortrijk en Oostende over te brengen naar Roeselare.

16. Wat wil je bereiken met het project?
SD1: De kracht van superdiversiteit is zichtbaar gemaakt in het publieke debat
OD1: FMDO heeft bijgedragen aan positieve beeldvorming door verhalen uit de superdiverse samenleving naar
buiten te hebben gebracht.
• De verhalen waarmee FMDO Roeselare naar buiten komt van mensen met een migatieachtergrond, zijn verspreid
buiten het eigen netwerk.
• FMDO en de lidverenigingen bereiken met hun activiteiten een steeds breder publiek. De activiteiten van de
aangesloten verenigingen in Roeselare staan open voor een breed publiek.
• Tijdens activiteiten van FMDO Roeselare en de verenigingen ontmoeten mensen met en zonder
migratieachtergrond elkaar.
OD2: De diversiteit aan stemmen uit de achterban van FMDO is aan bod is gekomen in het publieke debat op lokaal
en/of landelijk niveau.
• FMDO Roeselare laat een diversiteit aan stemmen heeft laten horen in het publieke debat aan de hand van de
ontwikkelde structuren gaat in stijgende lijn.
• FMDO neemt deel aan overlegorganen in Roeselare
• Het debat over maatschappelijke thema's die betrekking hebben op de superdiverse samenleving te stimuleren
wordt in Roeselare aangegaan.
OD3: Onze expertise over hoe we het samenleven in diversiteit bevorderen is gedeeld.
• Overzicht van methodieken die door FMDO worden ontwikkeld en door andere organisaties worden toegepast als
recept voor een warme en inclusieve samenleving in Roeselare.
• De expertise van FMDO over het bevorderen van het samenleven in diversiteit wordt in stijgende lijn aangewend
door lokale actoren en het bredere werkveld in Roeselare
SD2: Verbinding tussen mensen is gecreëerd in de kernregio's van FMDO
OD1: De zelforganisaties aangesloten bij FMDO vormen een sterk netwerk waarbinnen kennis wordt gedeeld en
samenwerkingen worden aangegaan.
• Het overzicht van de initiatieven genomen door FMDO om kennisdeling en samenwerking tussen de verenigingen
in Roeselare te stimuleren
• Het overzicht van de samenwerkingen tussen de verenigingen onderling en Roeselare en relevante partners in
Roeselare
OD2: Vernieuwende initiatieven waarbij mensen uit verschillende gemeenschappen worden samengebracht op
basis van gedeelde talenten en interesses zijn opgezet in de verschillende regio's.
• In Roeselare starten we hierrond nieuwe trajecten rond talenten op met als doel een heel diverse groep deelnemers
te bereiken.
OD3: FMDO en haar vrijwilligers hebben activiteiten georganiseerd waar ontmoeting en dialoog tussen mensen met
en zonder migratieachtergrond centraal staan.
• FMDO organiseert in Roeselare laagdrempelige ontmoeting tussen mensen met en zonder migratieachtergrond
waar centraal staat.
SD3: De maatschappelijke participatie van mensen met een migratieachtergrond is versterkt.
OD1: FMDO heeft in de kernregio's creatieve en innovatieve initiatieven opgezet die op een duurzame manier
participatie van mensen met een migratieachtergrond versterken.
• In Roeselare willen we in eerste instantie inzetten op onderwijsparticipatie vandaar de aparte aanvraag van de
CLB's ism FMDO.
OD2: De werking van verenigingen is versterkt door de ondersteuning die FMDO heeft aangeboden.
• FMDO organiseert in Roeselare vormingen door FMDO om de competentiesvan vrijwilligers te versterken.
• FMDO heeft samenwerking tussen lidverenigingen en andere lokale organisaties of verenigingen gefaciliteerd.
• FMDO heeft in Roeselare ondersteuning op maat aan de lidverenigingen gericht op het versterken van de werking
van de verenigingen. .

17. Wie wil je bereiken met het project?
FMDO heeft telkens doelgroepen in onze werking:
1. Zelforganisaties. We gaan in Roeselare starten met ondersteuningsvragen aan de bestaande zelforganisaties
maar daarnaast zullen we op basis van de aanwezige gemeenschappen kijken hoe we een
realisitisch bereik kunnen hebben van de aanwezige diversiteit in Roeselare
2. Mensen met en zonder migratieachtergrond die willen deelnemen aan ons werking , activiteiten en projecten.
3. Tussen deze mensen detecteren we vooral sleutelfiguren die verbindend willen werken in de stad samen
met tal van diensten
4. Alle inwoners van Roeselare willen we meenemen in een verhaal van positief samenleven in diversiteit ongeacht
afkomst, ... . We weten natuurlijk dat we niet iedereen zullen bereiken maar we gaan ons openstellen
voor alle inwoners van de stad Roeselare.
18. Hoe participeert de doelgroep in het project?
De opstart van de werking van FMDO in Roeselare wordt gedragen door mensen met migratieachtergrond.
Verenigingen zullen zich kunnen aansluiten bij FMDO, zullen ondersteuning krijgen in hun werking met de nadruk
op het openstellen van hun werking naar een breed publiek. Mensen die niet aangelsloten zijn met een verenigingen
maar toch mee met FMDO activiteiten en projecten willen opzetten zijn tevens heel welkom.
Roeselare zal na opstart een regioraad krijgen bestaande uit trekkers uit de regio Roeselare die mee de werking
in Roeselare zullen bepalen en alle deelnemers worden ook samengeroepen op een stadsoverleg van FMDO waar
inspraak en participatie centraal staan; : Via de lidverenigingen die al aangesloten zijn bij FMDO in andere
kernsteden, bestaan er al heel wat linken met vrijwilligers uit regio Roeselare. Via deze 'brugfiguren' is het
gemakkelijker voor FMDO om dieper het zelforganisatie-landschap in Roeselare te verkennen en actief te betrekken
binnen onze werking. Door activiteiten en projecten op te zetten waarbij ownership van onze vrijwilligers steeds
centraal staat, worden de projecten gedragen door mensen met migratieachtergrond. Dit zorgt ook voor een
duurzame relatie en mond-aan-mondpromo die de werking in Roeselare alleen maar kan versterken.
19. Werk je met andere partners samen binnen dit project?
Ja
20. Hoeveel partners?
meer dan 3
21. Gegevens partner 1
Naam: : Avansa
Rol in het project: : partner opstart fmdo-werking in Roeselare
Engagement: : concreet: * mee ondersteunen van project Bruggen slaan * bruggen bouwen in gepolariseerde stad
RSL dmv gesprekken met creatieve methoden! - algemeen: verhalen van hoop vertellen, racisme aankaarten,
slachtoffers van racisme opvangen in groepssessies, co-creatieve projecten tussen mensen met en zonder migratieachtergrond... * graag door waar we gezamenlijke doelstellingen hebben samen van de start projecten uit te denken
en mekaar te versterken... -versterken van zelforganisaties - evenzeer tegengif tegen polarisatie: positieve verhalen,
beeldvorming, gesprekken...
22. Gegevens partner 2
Naam: : Arhus
Rol in het project: : partner opstart fmdo-werking in Roeselare
Engagement: : Programmering ARhus : meer mensen met MA betrekken binnen interne werking Jongeren met MA
(+18) via project #Hackpand : werken rond talenten en interesses Collectie boeken dekoloniseren Versterking van de
praattafels SIREE project verder uitwerken : ondernemersschap bij nieuwkomers (link Team Up)
23. Gegevens partner 3
Naam: : Pand 46
Rol in het project: : partner opstart fmdo-werking in Roeselare
Engagement: : Ontmoetingsplaats aanbieden en via hun expertise netwerk helpen uitbouwen in Roeselare.
Complementaire munt Talento introduceren binnen FMDO-werking en lidverenigingen.

24. Gegevens bijkomende partners:
4. Fonkelbrug
Rol in het project: mogelijkheid tot ruimte van waaruit we de FMDO werking kunnen uitbouwen + partner opstart
FMDO-werking in Roeselare
Samenwerking in kader van onderwijsambassadeurs ( andere aanvraag) maar ze bieden ook de mogelijkheid om
een ruimte te huren
van waaruit we onze werking kunnen uitbouwen.
5. Unia
Rol in het project:: partner opstart FMDO -werking in Roeselare
Engagement: - ECCAR : prioriteiten halen uit ECCAR, zelforganisaties bereiken om actief te participeren om ECCARdoelstellingen (10-puntenplan) te behalen in Roeselare. De doelstellingen kunnen ook vooral mee ingevuld worden
door de verschillende gemeenschappen inhoudelijk te betrekken in de uitwerking hiervan. Contact leggen tussen
FMDO en buurthuis in diverse buurt van Krottegem. Contacten leggen van paraplu aan organisaties om
gemeenschappelijk platform à la 'Allemaal Mensen' in Brugge, om reeks van activiteiten te organiseren in Roeselare.
25. Hoe, wanneer en naar wie zal er gecommuniceerd worden?
FMDO heeft op landelijk niveau een communicaftiemedewerker die tevens mee zal communiceren over de opstart
van de FMDO-werking.
Zo wordt de werking van FMDO in Roeselare opgenomen op onze website, facebookpagina, instagram pagina, ... .
We zullen in ons communicatieplan ook verhalen van vrijwilligers uit Roeselare meenemen in onze samenwerking
met reguliere landelijke media zodat ook hun talenten in de kijker gezet worden. We willen vooral een positief en
verbindend verhaal naar buiten brengen.
We zullen telkens de stad Roeselare duidelijk vermelden in onze communicatie.
Voor de start Roeselare zelf zullen we een communicatieplan uitwerken voor het bereik van zelforganisaties,
gemeenschappen
van mensen met migratieachtergrond maar ook naar het brede publiek.
FMDO zet heel hard in op communicatie dus het feit dat onze landelijke communicatiemedewerker deze
communicatie mee zal verspreiden
is van groot belang.
We zullen telkens op cruciale momenten communiceren ( aankondigingen activiteiten, opstart projecten, ... .)
26. Hoe deel je bestaande en nieuwe opgebouwde kennis met andere organisaties, tijdens en na het project?
Expertise delen is een algemene doelstelling doorheen gans de werking van FMDO.
Aangezien het een nieuwe opstart is in een nieuwe stad willen we zeker verder bouwen op de tips en adviezen van
onze partners
die onze aanvraag steunen en die samen met ons willen mee de opstart uitwerken. FMDO werkt heel graag samen
met partners
op basis van gelijkwaardigheid en we merken dat dit bij de bestaande partners zeker het geval zou zijn. We willen
dus regelmatig brainstormen met de partners en ook bekijken welke FMDO-projecten belangrijk zouden zijn voor de
stad Roeselare.
FMDO staat klaar om workshops te geven rond samenwerking met zelforganisaties, positief samenleven in diversiteit
en het werken met vrijwilligers van mensen met een migratieachtergrond.
27. Welk subsidiebedrag vraag je aan de stad?
60000
28. Geef een overzicht van alle aan het project verbonden kosten en inkomsten (overzicht toevoegen in bijlage).
opstart_roeselare_begroting.docx

29. Omschrijf welke inspanningen geleverd werden t.a.v. andere financieringsbronnen.
We gaan alle overkoepelende kosten (communicatie, administratie, ...) zelf bekostigen met eigen middelen.
Voor de opstart hebben we echter een halftijdse medewerker nodig en ook wat werkingsbudget. 30 000 euro is dus
noodzakelijk. We geloven dat de investering van FMDO in Roeselare heel belangrijk zal zijn voor de stad en alle
partners. We zijn er van overtuigd dat we na 2 jaar duidelijk onze meerwaarde zullen aantonen net zoals in de steden
waar we reeds actief zijn en waar we prioritaire partner zijn rond integratie en diversiteit. We zijn bereid om onze
opgedane ervaring en good practices mee te brengen naar Roeselare.
Misschien een belangrijke aanvulling is dat we wel al een werking rond mentoring hebben in Roeselare aangezien
ons project Team-Up rond mentoring al loopt in Roeselare met steun van vdab West-Vlaanderen.

6. Verbintenissen en verklaringen
30. Ik verklaar
dat mijn organisatie of samenwerkingsverband een sociaal doel nastreeft
dat de projectsubsidie volledig zal gebruikt worden voor de werking van het in dit formulier omschreven project
31. 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

