
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De renovatie van een speeltuin en de aanschaf van speeltoestellen kost geld. Gelukkig zijn er organisaties die 
financieel kunnen bijdragen. Denk aan de gemeente, (lokale) fondsen, bedrijven en ouders. Maar hoe haalt u het 
geld bij elkaar? Fondsenwerving begint met een goed projectplan, een duidelijke begroting en een overzichtelijk 
dekkingsplan. 
 

SUBSIDIES 
 
Wat zijn subsidies nu eigenlijk? Subsidie is een breed begrip. Er is subsidie voor zowel de particuliere als de zakelijke 
markt. Meestal is een subsidie een financiële steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en/of personen om 
hun activiteiten te ontwikkelen. De financiële steun hoeft niet altijd bij de overheid vandaan te komen, ook bedrijven 
of stichtingen kunnen subsidie geven aan degene die daarvoor in aanmerking komen. 
 
We hebben onderstaand enkele links naar subsidiemogelijkheden opgelijst: 

• Agion: Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs 

• VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie (BuitenSpel: subsidies voor een uitdagende speelplaats) 

• Cera: Lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk 

• VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie (investeringssubsidies voor aangepaste sportinfrastructuur 

• Sport Vlaanderen: Financiële ondersteuning voor de georganiseerde sportsector 

• Sport Vlaanderen: Subsidies aanvragen voor bovenlokale sportinfrastructuur 

• Vlaanderen : Subsidiedatabank voor ondernemingen 

 

CROWDFUNDING 
 
Crowdfunding is een alternatieve manier om projecten financieel te steunen. Wanneer ondernemers of verenigingen 
een project willen financieren, gaan ze doorgaans naar de bank. Crowdfunding werkt zonder kredietinstellingen. 
Crowdfunding is een concept waarbij vele investeerders en/of belanghebbenden bereid zijn om te investeren in 
projecten waarmee ze zich betrokken voelen. Crowdfunding betekent dan ook letterlijk ‘funding’ door de ‘crowd’, 
ofwel financiering door de massa. 
Bij crowdfunding gaat het doorgaans om relatief kleine bijdragen. Het bedrag dat particulieren en bedrijven in 
projecten investeren varieert van tien tot duizenden euro’s. In ruil daarvoor krijgen ze een vooraf bepaalde 
tegenprestatie. 
 
Wij hebben onderstaand enkele links naar crowdfundingplatformen opgelijst: 

• Yeee-Haaa 

• HelloCrowd 

• Ulule 

• Crofun 

• Vlaanderen.be 

• World of Crowdfunding 

• Angel.me 

• Bel-crow-fed 

Subsidies & crowdfunding   

https://www.agion.be/subsidi%C3%ABring
http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/waarvoor-dient-buitenspel
https://www.cera.be/nl/MaatschappelijkeProjecten/LO
http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/sport/wat-5
https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/ondersteuning/financiele-ondersteuning/
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/subsidies-bovenlokale-sportinfrastructuur/
https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/subsidiedatabank-voor-ondernemingen
http://www.yeee-haaa.com/onderwijs
https://crowd.hellobank.be/nl/newsdetails/crowdfunding-kan-ook-nuttig-zijn-voor-scholen-en-universiteiten
https://nl.ulule.com/
https://www.crofun.com/nl/
https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/crowdfunding
http://www.worldofcrowdfunding.com/catalogus/onderwijs-opleiding
https://www.angel.me/
https://www.belgischecrowdfundingfederatie.be/


DOWNLOADS 
 
Speelterreinen zijn een belangrijke ontspanningsplaats voor kinderen. Een speelterrein is elke speeltuin, elk 
speelplein, elke speelplaats waar minstens één speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of jongeren jonger dan 18 
jaar collectief gebruikt wordt om te spelen. De uitbater van het speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en 
het onderhoud van de installaties en het terrein. 
Maar waar moeten deze speelterreinen nu eigenlijk allemaal aan voldoen? Onderstaande sites en documenten 
kunnen u misschien wel op weg helpen:  
 

• FOD Economie: Handboek 'veiligheid van speelterreinen' 

• Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie: Brochure 'Speel op veilig' 

• FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: Veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen 
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https://docs.wixstatic.com/ugd/c4f389_f2e9052844fd4a149b405872b6457c90.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c4f389_6d845b177a39409594a0e240168ca898.pdf
https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/vrijetijdsactiviteiten/veiligheid-van-speelterreinen

