Kinderen buiten tijdens de Jong & Wijze Maand!
Op 24 april 2019 vindt de 12de editie van de Buitenspeeldag plaats.
De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds kinderen en jongeren aanzet
om buiten te sporten en spelen in hun onmiddellijke woonomgeving, en anderzijds openbare
besturen en ouders stimuleert om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die
onmiddellijke woonomgeving. Dit hoogtepunt is een blijvende oproep om het buiten spelen en
sporten aan te moedigen en op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden
van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.

Doe jij mee?
Zorg jij mee voor een geslaagde editie van de Buitenspeeldag?
Wat hebben wij jij te bieden?



Een vergoeding van maximaal 2000 euro (gebaseerd op een begroting)
Promotionele en communicatieve ondersteuning

Wat verwachten we van jou?
1) je dient in vanuit een Gentse vereniging/organisatie/(niet-stedelijke)
school/bewonersinitiatief
2) je activiteit voldoet aan de volgende criteria:
a. je activiteit spoort kinderen aan om zelf actief buiten te komen, te spelen, te sporten
b. Je activiteit maakt geen deel uit van je reguliere werking, je verzint iets nieuws of
herdenkt iets bestaand in het teken van de Buitenspeeldag
c. Je activiteit is vrij toegankelijk voor een breed publiek
d. Je activiteit vindt plaats in de publieke of publiek toegankelijke buitenruimte in Gent
(je moet uiteraard wel steeds in orde zijn met aanvraag inname openbaar domein
indien nodig) en is goed zichtbaar
3) Je activiteit vindt plaats op woensdagnamiddag 24 april (2018)
4) Je voert extra promotie voor de Buitenspeeldag (met het materiaal dat door ons wordt
aangeleverd)
5) Je levert een kort evaluatieverslagje in, minstens 14 dagen na de activiteit
Interesse?
Werk een voorstel uit, met daarin de volgende informatie:





Een inhoudelijke uitwerking van de activiteit (max. 10 regels): wat, voor wie, waar, aantal
beoogde deelnemers…
Kostenraming. Hou hier rekening met volgende zaken:
o Er kunnen geen reguliere personeelskosten ingebracht worden
o Investeringen in duurzaam, blijvend materiaal (vb. computers, versterkers, go-carts,…)
worden niet aanvaard
Naam van de organisatie + contactgegevens contactpersoon

Je voorstel mag max. 1 A4 zijn en dient doorgestuurd te worden naar kindersecretaris@stad.gent
voor 15 februari. Je aanvraag wordt beoordeeld door een interne werkgroep van de Jeugddienst.
Ten laatste op 21 februari verneem je van ons of je voorstel weerhouden werd en welke
middelen we voorzien.
Nog vragen? Contacteer kindersecretaris Tina Van Acker via kindersecretaris@stad.gent,
09/2698119 of 0471/331951
Inspiratie nodig?

