Campagne 2022:
Regeling vergoedingen
voor goedgekeurde Welzijnszorgprojecten

Als organisatie, school, parochie of vereniging, kan je één van de organisaties die door
Welzijnszorg gesteund worden als armoedeproject1 vragen om in het kader van de
jaarlijkse Welzijnszorgcampagne een getuigenis in de Kerk, een infostand op jullie
kerstmarkt, een interview of spreekbeurt te verzorgen. Ook een voorstellingsbrochure
opvragen, deelname aan een debat, enz. behoren tot de mogelijkheden. De regionale
dienst kan jullie adviseren over welk project het best beantwoordt aan jullie vraag.
Zo’n voorbeeldproject kan immers de campagne, en armoedebestrijding in het algemeen,
een echt gezicht geven. Een concreet verhaal krijgt mensen immers sneller in beweging!
Er gelden wel enkele spelregels:
-

De organisaties worden voor hun medewerking bij jullie vergoed. De steun die deze
organisaties als projectensteun van Welzijnszorg ontvangen, dient immers niet als
vergoeding voor kosten gemaakt in de campagne, maar om hun eigen werking uit te
bouwen en te versterken.
De verschuldigde vergoeding bestaat uit vervoerskosten én een
sprekersvergoeding. Beide moeten door de uitnodigende groep worden betaald via
overschrijving aan de gevraagde organisatie (en niet aan de persoon zelf die komt
spreken).
Dit zijn de afgesproken vergoedingen:

-

o

Kilometervergoeding:
▪ Auto: € 0,34 per kilometer.
▪ Openbaar vervoer: de reële kostprijs.

o

Sprekersvergoeding:
▪ Een voordracht, getuigenis of bezoek: €75/dagdeel of avond
▪ Getuigenis in een viering: €20 voor de eerste viering en €10 voor elke volgende
vieringen in dezelfde parochie (of protestantse gemeente of moskee of …) in
hetzelfde weekend.
Vieringen gespreid over verschillende weekends en/of over de hele federatie
gelden niet als ‘volgende viering’.

De keuze voor een bepaald project als voorbeeldproject betekent niet dat de door de
groep ingezamelde gelden exclusief voor het gekozen project gebruikt worden. Het zijn
de projectencommissies die de inkomsten van Welzijnszorg verdelen over de
projecten naargelang hun noden. De projecten werd gevraagd de ingezamelde gelden
niet rechtstreeks te aanvaarden.
Als je in naam van Welzijnszorg fondsen verzamelt, stort je die rechtstreeks op het
rekeningnummer van Welzijnszorg, BE21 0000 0000 0303.

Deze regeling geldt in het bijzonder tijdens de campagne van Welzijnszorg (oktoberdecember), maar ook buiten de campagneperiode kan je in naam van Welzijnszorg op de
door ons gesteunde projecten beroep doen.
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Je vindt de volledige lijst op www.welzijnszorg.be/wie-help-je

