
 
 

FAQ - Veel gestelde vragen  

Contents 
1. Onze vereniging werd in vorige jaren reeds ondersteund door BNPPF Foundation in het kader van de 

Awards. Kunnen wij opnieuw financiële steun aanvragen ? .................................................................................. 2 

2. Onze vereniging kreeg al eens geld van de Koning Boudewijnstichting. Kunnen we bij een nieuwe oproep 

van de Koning Boudewijnstichting opnieuw een kandidaatsdossier indienen? .................................................... 2 

3. Kan een organisatie meer dan één kandidaatsdossier indienen voor eenzelfde oproep? ................................ 2 

4. Wie bepaalt de selectiecriteria? ......................................................................................................................... 2 

5. Wat is het verschil tussen de jury en de comités die samengesteld zijn uit personeelsleden van de bank? .... 3 

6. Hoeveel bedraagt de maximale steun die ik mag vragen ? ................................................................................ 3 

7. Waar vind ik de vorige geselecteerde projecten ter inspiratie? ......................................................................... 3 

8. Kan ik een kandidatuurdossier tijdelijk opslaan ? .............................................................................................. 4 

9. Wie kan mij helpen bij het online invullen van mijn kandidaatsdossier?........................................................... 4 

 

 



 
 

1. Onze vereniging werd in vorige jaren reeds ondersteund door BNPPF 

Foundation in het kader van de Awards. Kunnen wij opnieuw financiële steun 

aanvragen ?  
Zeker en vast, de oproep voor projecten staat zowel open voor ex-laureaten die voordien steun hebben 

gekregen van BNP Paribas Fortis Foundation als voor nieuwe organisaties. 

2. Onze vereniging kreeg al eens geld van de Koning Boudewijnstichting. Kunnen 

we bij een nieuwe oproep van de Koning Boudewijnstichting opnieuw een 

kandidaatsdossier indienen? 
Ja. Per oproep beslist een onafhankelijke jury wie in aanmerking komt voor financiële steun van de Stichting. 

De kwaliteit, het vernieuwende en de voorbeeldfunctie van het ingediende projectvoorstel spelen daarbij een 

belangrijke rol. 

3. Kan een organisatie meer dan één kandidaatsdossier indienen voor eenzelfde 

oproep? 
Ja, dat kan. Dat verhoogt de kans om geselecteerd te worden echter nauwelijks. Het is immers de kwaliteit van 

de inzending die telt. Een onafhankelijke jury selecteert de ‘beste’ projectvoorstellen: projecten die 

beantwoorden aan de selectiecriteria, een vermenigvuldigingseffect kunnen hebben en vernieuwend zijn. Die 

geselecteerde projectvoorstellen krijgen vervolgens financiële steun van de Stichting. 

4. Wie bepaalt de selectiecriteria? 
De selectiecriteria werden bepaald door BNP Paribas Fortis Foundation, in samenspraak en voortgaand op de 

expertise van de Koning Baudewijn stichting. Deze criteria zullen de onafhankelijke jury helpen om een 

objectieve keuze te maken en  garanderen  bovendien  dat BNP Paribas Fortis Foundation de meest geschikte 

kandidaten steunt. 

Ter herinnering, hierbij de selectiecriteria: 

 Het doelpubliek: Het project richt zich tot kwetsbare kinderen en/of jongeren tussen 0 en 25 jaar die 
in kansarmoede leven. Het project zal samen gerealiseerd worden met de doelgroep, d.w.z. met de 
kinderen/jongeren en gezinnen (ontwerp en strategie van het project), kwestie van uit te gaan van hun 
behoeften en leefwereld. Op die manier wordt het doelpubliek zelf betrokken bij de uitwerking en 
uitvoering van het project. De kandidaat zal trouwens moeten uitleggen welke kinderen en jongeren hij 
wil bereiken, hoe hij het doelpubliek wil bereiken en de gezinnen wil mobiliseren en betrekken. Hij 
moet toelichten hoe hij een regelmatige en duurzame deelname van de kinderen aan de activiteiten wil 
stimuleren. Hij moet ook preciseren hoeveel kinderen hij wil bereiken, en in voorkomend geval het 
aantal ‘nieuwe kinderen’ (niet bekend bij het project vóór de steun) en de door zijn actie gedekte 
geografische zone.  

 Toegankelijkheid: Het kandidaatproject moet toelichten op welke manier het de toegang van 
kwetsbare kinderen tot zijn activiteiten wil verbeteren. Deze verbeteringen kunnen heel wat aspecten 
omvatten, zoals geografische toegankelijkheid (lokalisatie van de activiteiten, organisatie van het 



 
 

transport…), de inschrijvings- en materiaalkosten, de inschrijvingsprocedures, de openingsuren, de 
educatieve methoden, de communicatie en de relaties met de gezinnen… 

 Impact op lange termijn: De impact van de activiteiten op het welzijn en de ontplooiing van de 
kinderen. Het project ontwikkelt de transversale competenties (levenskunst en knowhow) van de 
kinderen/jongeren en verruimt hun toekomstperspectieven. De kandidaat moet uitleggen waarom en 
hoe de voorgestelde 4/5 activiteiten het leervermogen en de ontwikkeling van het doelpubliek 
stimuleren (zelfvertrouwen, autonomie, respect voor de ander enz.). Er zal bijzondere aandacht 
besteed worden aan het feit dat het om regelmatige en frequente activiteiten gaat met dezelfde 
doelgroepen, en om een inbedding en langetermijnactie bij de opgevangen kinderen/jongeren. 

 Lokale en regionale uitstraling: Het project heeft een lokale dimensie en speelt een verbindende rol 
binnen de regio. Het zou navolging kunnen vinden in andere regio’s. Daarbij worden mobiele 
projecten aangemoedigd. 

 Open participatie: Het project biedt de werknemers van BNP Paribas Fortis de mogelijkheid om 
vrijwilligerswerk te doen in de vereniging (individueel of in groep, via teambuildings), hun 
competentiemecenaat voor te stellen in dienst van de structuur en geldinzamelingsactiviteiten te 
organiseren door diezelfde werknemers. 

 Een vernieuwend project: Het project is vernieuwend en heeft een hoog impactpotentieel. Het 
project kan andere actoren inspireren. Het kan gebaseerd zijn op een vernieuwend partnerschap 
tussen twee of meer actoren, die gekozen worden voor hun ervaring met buitenschoolse of 
ontspanningsactiviteiten. Dit partnerschap is een troef, maar geen voorwaarde..  

 

5. Wat is het verschil tussen de jury en de comités die samengesteld zijn uit 

personeelsleden van de bank? 
Een onafhankelijke en pluralistische jury zal een preselectie maken van 3 projecten per regio, op basis van de 

selectiecriteria. Deze jury bestaat uit experts en veldwerkers.  

Vervolgens komt in elke regio een comité samen, dat bestaat uit personeelsleden van BNPPF, om uit de 3  

projecten hun laureaat te verkiezen. De leden van deze comités werken op vrijwillige basis. De foundation 

stelt hun engagement zeer op prijs.  

6. Hoeveel bedraagt de maximale steun die ik mag vragen ?  
 
Het maximale steunbedrag dat kan gevraagd worden is 25.000 €, hernieuwbaar voor een 2e jaar voor zolang 
de evaluatie van het project positief is. Een vzw kan dus een steun genieten van maximum 50.000 €. 

7. Waar vind ik de vorige geselecteerde projecten ter inspiratie? 
Het is het eerste jaar dat deze projectoproep plaats vindt en het is dus niet mogelijk om een voorbeeld te 

nemen aan vorige projecten.  

Het is daarentegen altijd interessant om na te gaan welke projecten de onafhankelijke jury’s voor andere 

projectoproepen verkozen hebben. Dit kan u inspireren voor uw projectvoorstel en mogelijk ook uw kansen 

op selectie verhogen. 

 Ondersteunde organisaties  

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Grants


 
 

8. Kan ik een kandidatuurdossier tijdelijk opslaan ? 
Een online kandidatuurdossier invullen duur gemiddeld een half uur. Het volstaat echter om op de knop 

“tijdelijk registreren” te klikken om de reeds ingevulde gegevens op te slaan. U kan dan enkele uren of enkele 

dagen later gewoon terug inloggen op onze site. In de rubriek ’mijn profiel’(links boven), klikt u op het 

kandidatuurdossier waaraan u aan het werken was en kan u eenvoudig verder gaan met invullen. Het is pas als 

u op de knop “definitieve verzending” drukt en er een bevestigingsscherm verschijnt dat u officieel uw dossier 

heeft ingediend.  

9. Wie kan mij helpen bij het online invullen van mijn kandidaatsdossier? 
Het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting: bel 02-500 4 555 of mail proj@kbs-frb.be  - met 

vermelding van het referentienummer D5190830.  
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