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Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen - Begrotingsjaar 2017  
 

 

Vereniging Kerntaak Subsidie-
enveloppe 1 

Uitgekeerde 
subsidie 2 

Activak vzw 
Bredabaan 39  
2170 Merksem  
[t] 03 569 98 42 
[e] info@activak.be 
[w] www.activakvzw.be 

Vanuit het geloof in de vormende waarde van het spel heeft Activak als doel zich in te 
zetten voor de vorming en de zinvolle en nuttige vrijetijdsbesteding van de jongeren en bij 
te dragen tot het ontwikkelen van zin voor verantwoordelijkheid bij deze jongeren. De 
nadruk wordt gelegd op o.m. sociale, creatieve, sportieve en culturele aspecten. 
 

2014-2017 2017 

83 500 
 

2017: 81 377,54 

81.377,54 
 

AFS vzw  
H. Consciencestraat 52 
2800 Mechelen 
[t] 015 79 50 10  
[e] AFSBFL@AFS.org 
[w] www.afsvlaanderen.be 

AFS Interculturele Programma's is een non-profit vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1947 
bezighoudt met jongerenuitwisselingen. De vereniging tracht haar steentje bij te dragen tot 
de wereldvrede door jongeren de kans te geven zich een ‘vreemde’ cultuur eigen te maken 
en er respect voor op te brengen. 

2014-2017 2017 

428 500 
 

2017: 417 608,06 

417.608,06 

AFYA vzw 
Troonstraat 125 
1050 Brussel  
[t] 02 507 88 67 
[e] afya@gezinsbond.be 
[w] www.afya.be  

AFYA spitst haar werking toe op de organisatie van jeugdvakanties. Het gaat voornamelijk 
om sportieve internaatsvakanties. 

2014-2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 

 
1 Het bedrag dat initieel aan de vereniging wordt toegekend: bestaat uit de basissubsidie en de eventuele variabele subsidie op basis van de beleidsnota. Voor 2017 is dit bedrag lichtjes 
gedaald. Reden daarvoor is een stijging van het aantal gesubsidieerde verenigingen.  
2  Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van de eventuele indexaanpassingen. Dat definitief 
uitgekeerde bedrag is pas in het volgende werkjaar bekend. 



 
 

Akindo vzw 
Werkplaatsen 65  
3920 Lommel 
[t] 011 54 48 87 
[e] info@akindo.be  
[w]  www.akindo.be 

Akindo richt vakanties in voor kinderen, jongeren en gezinnen. De vzw richt zich vooral 
tot mensen uit sociaal kwetsbare milieus en begeleidingshuizen in Vlaanderen. 

2015-2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 

Arktos vzw  
Valkerijgang 26 
3000 Leuven 
[t] 016 29 57 74 
[e] info@arktos.be 
[w] www.arktos.be 

Arktos heeft als doel het doorbreken van de maatschappelijke kwetsbaarheid bij 
jongeren tussen 12 en 25 jaar. Zij doet dit via drie opdrachten: de kernopdracht 
vorming en de ondersteunings- en signaalopdracht. 

2014-2017 2017 

530 000 
 

2017: 516 528,06 

516.528,06 

Bizon vzw  
Tarbotstraat 61 d 
9000 Gent 
[t] 0476 60 84 69  
[e] info@bizonvzw.be 
[w] www.bizonvzw.be  

Bizon vzw organiseert vrijetijdsactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren. Het hoofdaccent ligt op de organisatie van vakantiekampen. Bizon vzw tracht 
via haar werking bij te dragen tot meer begrip en tolerantie tegenover 
maatschappelijke kwetsbaarheid. 

2014-2017 2017 

 167 500 
 

2017: 163 242,36 

163.242,36 

Bloemenstad vzw 
Ebergiste De Deynestraat 1 
9000 Gent 
[t] 0473 52 99 07 
[e] hilke@bloemenstad.be 
[w] www.bloemenstad.be  
 

Bloemenstad is een vrijwilligersorganisatie die kampen, vakanties en 
vrijetijdsactiviteiten organiseert voor personen met een lichte tot diepe verstandelijke 
beperking en bijkomende zorgvragen (bv. autismespectrumstoornissen, 
gedragsstoornissen, fysieke beperking, ...). 

2017 2017 

 80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 

Bouworde vzw  
JP Minckelersstraat 78           
3000 Leuven  
[t] 016 25 91 44 
[e] info@bouworde.be  
[w] www.bouworde.be  
 

Bouworde heeft als doel -jongeren (tot 30 jaar) te vormen en bewust te maken van de 
sociale realiteit -jongeren de kans geven hun solidariteit te uiten door mee te werken 
aan daadwerkelijke verbeteringsprojecten: in Vlaanderen, elders in Europa en 
daarbuiten -jongeren aanzetten om -in de volle zin van het woord- wereldburger te zijn 
door een uitwisseling van culturen, leefwijzen en denkbeelden.  Bouworde is op die 
manier een jongerenorganisatie die met de hulp van vrijwilligers armoede en 
bestaansonzekerheid probeert te bestrijden door hulp te bieden op het vlak van 
huisvesting. Dat doet ze door de organisatie van sociale, technische en ecologische 
bouwkampen voor jongeren tussen 18 en 30 jaar. De bouwkampen vinden plaats in 
Vlaanderen, Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 

2014-2017 2017 

 268 500 
 

2017: 261 675,07 

261.675,07 



 

 

Chirojeugd Vlaanderen vzw 
Kipdorp 30 
2000 Antwerpen 
[t] 03 231 07 95 
[e] info@chiro.be 
[w] www.chiro.be  

Chiro wil op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in 
hun vrije tijd verenigen. Chiro wil hierbij alle kinderen en jongeren aanspreken, 
ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele 
capaciteiten. Via spel wil Chiro kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen. Spel 
wordt voor Chiro een manier van leven. Chiro wil ook betrokken zijn op de brede 
maatschappij en jongeren aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt of 
maatschappij. 

2014-2017 2017 

 1 686 000 
 

2017: 1 643 144,00 

1.643.144,00 

CLIP Vakanties vzw 
Groenveldstraat 9 
3001 Leuven-Heverlee 
[t] 016 29 49 99 
[e] info@clipvakanties.be 
[w] www.clipvakanties.be 

Met haar actiegerichte taalvakanties wil CLIP de jeugd stimuleren om tot een vlotte 
meertaligheid te komen. CLIP's communicatieve en creatieve aanpak doet de grens 
tussen leren en plezier maken vervagen. 

2014-2017 2017 

165 000 
 

2017: 160 805,91 

160.805,91 

Coderdojo Belgium vzw  
Liersesteenweg 4 
2800 Mechelen 
[t] 0498 08 58 19 
[e] info@coderdojobelgium.be 
[w] www.coderdojobelgium.be 
 
 

CoderDojo Belgium is een digitaal knutselatelier waarin kinderen en jongeren zelf op 
ontdekkingstocht kunnen gaan in de wondere wereld van technologie. Samen met 
vrijwilligers organiseert Coderdojo Belgium vzw maandelijks, verspreid over alle 
Vlaamse provincies, technologie workshops - "Dojo’s" genaamd - voor jongens en 
meisjes van zes tot en met achttien jaar. 

2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 

Creafant vzw  
Leupegemstraat 20 
9700 Oudenaarde 
[t] 0477 81 30 91 
[e] info@creafant.be 
[w] www.creafant.be 

Creafant is een vereniging die kinderen op een creatieve manier plezier laat beleven. De 
vereniging gaat actief aan het werk vanuit de fantasie van kinderen en brengt hen in 
contact met verschillende thema's via workshops, kampen en theater. Creafant staat 
synoniem voor creatief, krachtig en kindvriendelijk en neemt samen met een 
gemotiveerde ploeg kinderen op sleeptouw in hun eigen avontuur. 

2015-2017 2017 

55 000 3 
 

2017: 77 966,50  

77.966,50 

Crejaksie vzw  
Gerselarendries 11 
1850 Grimbergen 
[t] 02 537 79 18 
[e] info@crejaksie.be 
[w] www.crejaksie.be 

Crejaksie wil aan jongeren de centrale plaats bieden waar ze recht op hebben en dit 
tijdens ‘ontmoetingen’ in de vorm van vakanties in binnen- en buitenland, met inbegrip 
van bijzondere doelgroepen, tijdens haar eigen ontwikkelde projecten of tijdens 
ondersteunende kadervormingen. Doorheen haar volledige werking opteert ze voor 
spel en creativiteit als voornaamste media en is het ludieke, het verrassende en het 
zichzelf-steeds-opnieuw-uitvinden, nooit veraf. 

2014-2017 2017 

338 500 
 

2017: 329 895,76 

329.895,76 

 
3 Creafant vzw krijgt vanaf 2016 een erkenning als landelijk gesubsidieerde jeugdvereniging (basissubsidie 80 000). 

http://www.creafant.be/


 

 

 
Evangelisch Jeugdverbond vzw  
Sint-Jansbergsesteenweg 97 
3001 Heverlee (Leuven)  
[t] 016 20 24 62 
[e] info@ejv.be   
[w] www.evj.be 

Evangelisch Jeugdverbond organiseert kadervorming voor (toekomstige) jeugd- en 
kinderwerkers, begeleidt de aangesloten afdelingen en streeft vorming en ontspanning 
na van jongeren van drie tot dertig jaar, dit alles vanuit de geloofsvisie zoals die wordt 
beleden door de Evangelische Alliantie Vlaanderen. 

2014-2017 2017 

190 000 
  

2017: 185 170,44 

185.170,44 

Formaat vzw 
De Wittestraat 2 
2600 Berchem 
[t] 03 226 40 83 
[e] info@formaat.be 
[w] www.formaat.be 

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen is een pluralistische federatie die de 
jeugdhuismethodiek wil verspreiden en versterken. Zij biedt daarvoor een leidraad, 
ondersteuning en belangenbehartiging aan op alle niveaus, en dat vanuit de kracht en 
de mogelijkheden van de jongeren. 

2014-2017 2017 

 1 144 500 
 

2017: 1 115 408,25 

1.115.408,25 

FOS Open Scouting vzw 
Kortrijksesteenweg 639 
9000 Gent    
[t] 09 245 45 86 
[e] info@fos.be  
[w] www.fos.be  

FOS Open Scouting is een actief-pluralistische, internationaal gerichte scouts- en 
gidsenbeweging. Alle kinderen en jongeren vanaf 5 jaar zijn welkom. De jeugd is 
bovendien niet enkel het doelpubliek, maar jongeren zijn ook actief als actor op alle 
niveaus binnen de beweging. FOS werkt dus niet aan een gespecialiseerde opleiding, 
maar kiest ervoor kinderen en jongeren te ondersteunen bij hun algemene 
ontwikkeling, volgens een eigen pedagogisch project. 

2014-2017 2017 

465 000 
 

2017: 453 180,28 

453.180,28 
 

Free-Time 
Kammerstraat 19 
9000 Gent  
[t] 09 233 77 88  
[e] info@freetime.be   
[w] www.freetime.be 

Free-Time wil jongeren en kinderen in een recreatieve omgeving plaatsen, waardoor zij 
hun basisvaardigheden zoals contactvaardigheid, creativiteitsontwikkeling en 
sportiviteit spelenderwijs wil helpen ontwikkelen. 

2014-2017 2017 

160 900 
 

2017: 156 810,12 

156.810,12 

Globelink vzw 
Sergeant de Bruynestraat 78-82 
1070 Anderlecht 
[t] 02 527 91 94 
[e] tom@globelink.be 
[w] www.globelink.be  

Globelink wil de wereld jongerenwijs maken door de jongeren wereldwijs te maken. Ze 
wil de weerbaarheid van jongeren en de kans op deelname aan de opbouw van de 
samenleving verhogen. Verder wil Globelink dat jongeren vanuit hun eigen leefwereld 
participeren aan de opbouw van een duurzame samenleving op economisch, 
ecologisch, politiek, sociaal en cultureel vlak. Het unieke van Globelink ligt in de 
specifieke combinatie van de 4 pijlers, namelijk jongeren, duurzame ontwikkeling, 
mondialiteit, inspraak en participatie. 

2014-2017 2017 

294 500 
 

2017: 287 014,18 

287.014,18 
 



 

 

Graffiti vzw 
Dampoortstraat 84 
9000 Gent  
[t] 09 233 79 86 
[e] info@graffitivzw.be 
[w] www.graffitivzw.be 
 

Graffiti Jeugddienst wil kinderen en jongeren (6-30 jaar) de nodige ruimte en middelen 
aanbieden om op een creatieve manier met diverse (alternatieve) 
communicatievormen te experimenteren omdat communicatie een basisvoorwaarde is 
om actief, bewust en kritisch te participeren aan de samenleving. 

2014-2017 2017 

 300 000 
 

2017: 292 374,38 

292.374,38 

Groep Intro vzw 
Charles Parentéstraat 6 
1070 Brussel 
[t] 02 242 85 43 
[e] info@groepintro.be 
[w] www.groepintro.be 

Groep Intro is een vormingsorganisatie die zich richt naar maatschappelijk kwetsbare 
jongeren, met bijzondere aandacht voor laaggeschoolden. Ze wil deze jongeren, door 
middel van een vormingsgerichte aanpak, middelen aanreiken om persoonlijke groei te 
stimuleren en hun participatie aan en integratie in de maatschappij te verhogen. Haar 
kerntaken zijn: sensibilisatie, informatie, begeleiding en opleiding van 
jeugd(bege)leiders en intermediairen. 

2014-2017 2017 

914 000 
 

2017: 890 767,27 

890.767,27 
 

Habbekrats vzw 
Edward Anseeleplein 3 
9000 Gent 
[t] 09 233 52 22 
[e] gent@habbekrats.be 
[w] www.habbekrats.be 

Habbekrats is een vormingsdienst voor jongeren van 12 tot 25 jaar uit randgroepen. De 
dienst is een forum voor verschillende projecten. Elk project is laagdrempelig en werkt 
integraal. De werking van Habbekrats situeert zich vooral op preventief vlak. 

2014-2017 2017 

265 271 
 

2017: 258 528,14 

258.528,14 

Humanistische Jongeren vzw 
Anspachlaan 111 bus 7 
1000 Brussel 
[t] 02 521 79 20 
[e] info@hujo.be 
[w] www.hujo.be 

Humanistische Jongeren vzw is een open, progressieve vrijzinnige jeugdorganisatie. Ze 
ijvert voor een optimale lichamelijke en geestelijke ontplooiing van de jongere in een 
sfeer van open en vrij onderzoek, wars van alle dogma's. Alle jongeren moeten 
gelijkwaardige kansen tot deze individuele ontplooiing krijgen in een jeugdvriendelijke 
maatschappij. 

2014-2017 2017 

216 000 
 

2017: 210 509,55 

210.509,55 
 

Idee Kids vzw 
Zwaantjesstraat 33 
9090 Melle 
[t] 070 22 55 66 
[e] info@ideekids.be 
[w] www.ideekids.be  

Idee Kids vzw spitst haar werking toe op de organisatie van jeugdvakanties. De 
vereniging heeft vooral een aanbod van thematische externaatskampen. 

2014-2017 2017 

123 500 
 

2017: 120 360,78 
 

120.360,78 



 

 

Interdiocesane Jeugddienst vzw 
Nederpolder 24 
9000 Gent 
[t] 09 235 78 54 
[e] ijd@ijd.be 
[w] www.ijd.be 

De Interdiocesane Jeugddienst (IJD) wil kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun 
begeleiders) begeleiden en ondersteunen in hun zoektocht naar zingeving en groei naar 
volwassenheid vanuit het christelijke levens- en geloofsverhaal. In de breedte richt de 
vzw zich tot jongeren die zich niet uitdrukkelijk tot geloof en kerk engageren, in de 
diepte besteedt zij ook aandacht aan jongeren die duidelijk gelovig zijn. 

2014-2017 2017 

344 000 
 

2017: 335 255,95 

335.255,95 
 

JES vzw 
Werkhuizenstraat 3-5 
1080 Brussel 
[t] 02 411 68 83 
[e] info@jes.be 
[w] www.jeugdenstad.be 

Jeugd en Stad wil kinderen, jongeren en jongvolwassenen zoveel mogelijk kansen 
bieden in de stad: kansen op een boeiende en leerrijke vrije tijd, op opleiding en 
tewerkstelling, op inspraak in en participatie aan het beleid, op cultuurdeelname én 
cultuurcreatie. Ze realiseert deze kernopdracht door de behoeften van kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen af te stemmen op de mogelijkheden van de stad en door 
als een laboratorium in te spelen op het innoverende stadsgebeuren. 

2014-2017 2017 

530 000 
 

2017: 516 528,06 

516.528,06 

Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw 
Vlaanderenstraat 101 
1800 Vilvoorde 
[t] 02 252 58 08 
[e] info@jcweb.be 
[w] www.jcweb.be 

Jeugd, Cultuur en Wetenschap wil jongeren betrekken bij culturele en 
wetenschappelijke activiteiten en de interesse voor cultuur en wetenschap stimuleren 
bij jongeren van 8 tot 25 jaar, door hen een aangename vrijetijdsbesteding aan te 
reiken. 

2014-2017 2017 

191 000 
 

2017: 186 145,02 

186.145,02 

Jeugddienst Don Bosco vzw 
Naamsesteenweg 37 
3001 Heverlee 
[t] 016 24 16 20 
[e] jeugddienst@donbosco.be 
[w] www.jeugddienstdonbosco.be  

Jeugddienst Don Bosco heeft als kernopdrachten (kader)vorming zowel nationaal als 
internationaal, internationaal vrijwilligerswerk, acties en activiteiten omtrent zingeving, 
dienstverlening naar vakantiewerkingen toe. 

2014-2017 2017 

274 000 
 

2017: 267 035,26 

267.035,26 

Jeugd Rode Kruis vzw 
Motstraat 40 
2800 Mechelen 
[t] 015 44 35 70 
[e] jeugdrodekruis@rodekruis.be  
[w] www.jeugdrodekruis.be   
 

Jeugd Rode Kruis is het Rode Kruis op maat van kinderen en jongeren. Haar doelstelling 
luidt dan ook: jeugd dichter bij Rode Kruis, Rode Kruis dichter bij jeugd. Jeugd Rode 
Kruis brengt kinderen in contact met alles wat het Rode Kruis doet en waar het voor 
staat : menselijkheid, eerste hulp, internationale acties, sociale werking, hulpacties, 
bloed, ... Jeugd Rode Kruis richt zich naar lokale JRK-kernen, scholen, jeugdbewegingen, 
... met eerstehulpcursussen en- spelletjes, met lespakketten voor leerkrachten, met 
rolstoeltesten of een bosspelen over de verdragen van Genève. 

2014-2017 2017 

274 000 
 

 2017: 267 035,26 

267.035,26 



 

 

Jeugdvakanties Duinen-Heide vzw 
Koning Albertlaan 58 
3010 Kessel Lo  
[t] 016 26 17 69 of GSM 0468 20 50 20 
[e] info@duinen-heide.be 
[w] www.duinen-heide.be 

De missie van Jeugdvakanties Duinen-Heide is enerzijds aan kinderen en jongeren van 6 
tot en met 14 jaar een leuke, uitdagende vakantie te bieden en anderzijds 
kadervorming en vorming te bieden aan jongeren vanaf het jaar dat ze 16 worden. 

2014-2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 

JKVG vzw  
Van Vaerenberghstraat 6 
2600  Antwerpen 
[t] 03 609 54 40 
[e] info@hannibalvakanties.be 
[w] www.jong-kvg.be 

Jong-KVG is een organisatie van jongeren (6-30 jaar) met en zonder handicap. Onder de 
naam 'n Andere Vakantie organiseert Jong-KVG vakanties en internationale 
groepsuitwisselingen in binnen- en buitenland. Voor jongeren zonder handicap en 
jongeren met een louter lichamelijke handicap zijn er vormingscursussen (animator, 
hoofdanimator) en het kadertijdschrift Klap. Jong-KVG heeft ook een tiental lokale 
kernen, die vrijetijdsactiviteiten aanbieden voor jongeren met en zonder handicap. 

2014-2017 2017 

292 000 
 

2017: 284 577,72 

284.577,72 

JNM vzw 
Kortrijksepoortstraat 192  
9000 Gent  
[t] 09 223 47 81 
[e] info@jnm.be 
[w] www.jnm.be 

JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming) is een vereniging voor en 
door jongeren tussen 8 en 25 jaar die zich interesseren in natuur en milieu. Samen 
trekken ze de natuur in om deze intens te beleven en verdiepen ze zich in de diversiteit 
van het planten- en dierenrijk. Ze trekken naar de mooiste gebieden met een zeldzame 
natuur. 
 

2014-2017 2017 

325 000 
 

2017: 316 738,90 

316.738,90 

JOETZ vzw 
Sint-Jansstraat 32  
1000 Brussel  
[t] 02 515 02 52  
[e] info@joetz.be 
[w] www.joetz.be 

JOETZ is de onafhankelijke jongerenbeweging van de Socialistische Mutualiteiten en 
organiseert vakanties, activiteiten en vorming voor en door jongeren, informeert en 
sensibiliseert over gezondheidsthema's en biedt een gestructureerde ledenbeweging. 

2014-2017 2017 

787 500 
 

2017: 767 482,74 

767.482,74 

Jonge Helden vzw  
Vital Decosterstraat 84  
3000 Leuven  
[t] 016 66 43 71 
[e] info@jongehelden.be   
[w] www.jongehelden.be 

Jonge Helden (voorheen CREFI) stelt zich tot doel spel en spelen te promoten bij 
kinderen en jongeren in een kader van creativiteit en met aandacht voor participatie, 
omgeving en samenleven. Daartoe organiseert CREFI vakanties en cursussen, worden 
jeugdateliers ondersteund en speelnamiddagen uitgewerkt. 
 

2014-2017 2017 

403 500 
 

2017: 393 243,54 

353.919,20 

KAJ vzw 
Urbain Britsierslaan 5 
1030 Schaarbeek  
[t] 02 246 53 00  
[e] info@kaj.be 
[w]  www.kaj.be 

Als jongerenbeweging komt KAJ op en werkt zij voor, door en met alle schoolgaande, 
werkzoekende en werkende jongeren tussen 12 en 30 jaar, met een specifieke 
aandacht voor TSO-BSO-BUSO en maatschappelijk kwetsbare jongeren. KAJ wil via 
vorming en actie jongeren begeleiden in hun groei naar bewustwording, individuele en 
collectieve verantwoordelijkheid gericht op een democratische, basisgerichte en 
rechtvaardige samenleving. 

2014-2017 2017 

307 000 
 

2017: 299 196,44 

284.236,62 
 



 

Karavaan vzw  
Geerdegemvaart 96 
2800 Mechelen 
[t] 015 40 75 80 
[e] info@karavaan.be 
[w] www.karavaan.be  

Karavaan heeft als kernopdrachten: 

• werken aan interculturele ontmoetingen via socio-culturele activiteiten in 
Vlaanderen en internationale contacten in het buitenland (reizen)  

• opleiden van jonge mensen tot reisbegeleider 

• zich maatschappelijk profileren rond het thema duurzaam toerisme (in al zijn 
aspecten). 

2014-2017 2017 

316 000 
 

2017: 307 967,67 

307.967,67 

Kazou vzw 
Haachtsesteenweg 579 PB 40 
1031 Schaarbeek  
[t] 02 246 49 73  
[e] kazou@cm.be  
[w] www.kazou.be 
 

Kazou heeft als kernopdrachten: 

• realiseren van vakanties voor jongeren met bijzondere aandacht 

• realiseren van vakanties voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar 

• realiseren van technisch-pedagogische vorming voor haar kadervrijwilligers 

• opzetten of ondersteunen van projecten in functie van gezondheidsvoorlichting 

• opzetten of ondersteunen van projecten rond mutualistische opvoeding en 
dienstverlening voor jongeren 

2014-2017 2017 

1 215 433 
 

2017: 1 184 538,22 

1.184.538,22 
 

Kei-Jong vzw 
Ter Rivierenlaan 152 
2100 Deurne 
[t] 03 366 41 11 
[e] info@kei-jong.be 
[w] www.kei-jong.be 

Kei-Jong wil met een open, aangepast vormingsaanbod onder professionele 
begeleiding, en aangepaste publicaties werkbekwame jongeren met een verstandelijke 
handicap ondersteunen op vlak van integratie, participatie, zelfontplooiing en 
zelfbeschikking. 

2014-2017 2017 

244 000 
 

2017: 237 797,83 

237.797,83 

Kena vzw 
Heuvelsven 1  
3650 Dilsen-Stokkem  
[t] 0474 38 36 76  
[e] info@kena.be 
[w] www.kena.be 

Kena organiseert jeugdkampen voor jongeren van 8 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar. De 
kampen gaan door in de zomer (5 periodes), de herfst en in de winter. In de 
paasvakantie worden jongeren vanaf 15 jaar gedurende één week gevormd tot 
begeleiders in het jeugdwerk. Zij lopen dan stage tijdens de zomerkampen. 

2014-2017 2017 

100 000 
 

2017: 97 458,12 

97.458,12 
 

KLJ & Groene Kring vzw  
Diestsevest 32 bus 3b 
3000 Leuven 
[t] 016 47 99 99 
[e] info@klj.be 
[w] www.klj.be 

KLJ & Groene Kring is een vormingsbeweging die, vooral op het platteland en vanuit 
haar christelijke inspiratie, meewerkt aan de opbouw van de maatschappij. Deze 
opdracht heeft de KLJ doorvertaald in vier inhoudelijke speerpunten (pastoraal; 
plattelandsontwikkeling; solidariteit en relatievorming), vijf methodische speerpunten 
(jonge mensen bij elkaar brengen; sport, spel en ontspanning ; innemen van 
maatschappelijke standpunten ; cultuurwerking ; werken met een jaarthema).  

2014-2017 2017 

1 033 225 
 

2017: 1 006 961,72 

1.006.961,72 

Koning Kevin vzw 
Kapellenkensweg 2 
3010 Kessel-Lo 
[t] 016 35 05 50 
[e] info@koningkevin.be 
[w] www.koningkevin.be 

Koning Kevin (voorheen Spelewei) ziet haar kernopdracht in het stimuleren en het 
ontwikkelen van een speelse, creatieve en muzische ('kunstzinnige') houding. Koning 
Kevin programmeert daarom een waaier aan initiatieven, waarin dans, drama, muziek, 
beeld, media, spel, maar ook creatief denken, figurentheater, koken, schrijven, aan bod 
komen. 

2014-2017 2017 

430 500 
 

2017: 419 557,23 

419.557,23 
 



 

Kriebels en Kuren vzw  
Boomsteenweg 5 
2610 Wilrijk  
[t] 03 201 84 70 
[e] dominique.buytaert@oz501.be 
[w] www.kriebelsenkuren.be 

Kriebels en Kuren wil kwaliteitsvakanties voor jongeren organiseren. De vereniging richt 
zich naar jongeren tussen 5 en 21 jaar. Ontspanning staat daarbij centraal. De sleutel 
tot die kwaliteit ligt vooral in de begeleiding van deze jeugdvakanties. Kriebels en Kuren 
wil dan ook de nodige tijd en middelen investeren in het vormen van jeugdwerkers. 

2014-2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 

Kris Kras vzw  
Kortrijksesteenweg 390 bus 002 
9000 Gent  
[t] 09 221 08 05  
[e] info@kriskras.be 
[w] www.kriskras.be 

De kernopdrachten van Kris Kras zijn : 

• organiseren van reizen, weekends en daguitstappen voor jongeren tussen 18  en 30  

• opleiden van haar eigen reisbegeleiders op (kadervorming en stages) 

• op vraag van verenigingen (jeugd- en volwassenenwerking) en scholen vorming 
geven over duurzaam reizen ; vormingspakket 'Reiskriebels met grenzen’ 

• productie van à la carte reizen voor scholen, jeugdverenigingen, 
studentenorganisaties, ... 

2014-2017 2017 

301 500 
 

2017: 293 836,25 

293.836,25 
 

Krunsj vzw 
Kareelstraat 132 
9300 Aalst  
[t] 053 76 99 88 
[e] info@jeugdtip.be 
[w] www.jeugdtip.be 

Krunsj (voorheen Jeugdtip) wil als jeugddienst van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen 
en als landelijk erkende jeugdwerkorganisatie een vrijetijdsaanbod voor kinderen, 
jongeren en hun ouders uitwerken door middel van vakanties en vormingen, waarbij 
betaalbaarheid een beslissende factor is. 

2014-2017 2017 

200 000 
 

2017: 194 916,25 

194.916,25 

KSA vzw 
Vooruitgangsstraat 225 
1030 Brussel  
[t] 02 201 15 10 
[e] info@ksj.be 
[w] www.ksj.org 

KSA (voorheen KSJ-KSA-VKSJ) is een van de drie grote jeugdbewegingen, met  
35 000 leden, verspreid over 300 groepen in Vlaanderen. 

2014-2017 2017 

1 031 500 
 

2017: 1 005 280,57 

1.005.280,57 

Lejo vzw  
Antwerpsesteenweg 701-703 
9040 Sint-Amandsberg 
[t] 09 223 21 54  
[e] info@lejo.be 
[w] www.lejo.be 

Lejo biedt jongeren met een lage scholingsgraad kansen tot ontplooiing van hun 
persoonlijkheid. Het is de bedoeling hen zo goed mogelijk te laten participeren aan wat 
rondom hen gebeurt, zowel in eigen milieu als in breder samenlevingsverband. 
Daarenboven verdedigt Lejo hun belangen en fungeert zij als hun spreekbuis. 

2014-2017 2017 

405 000 
 

2017: 394 705,41 

394.705,41 

La Petite Merveille Kids & Nature vzw 
J. De Bethunelaan 9 
9800 Sint-Martens-Leerne 
[t] 09 371 59 79 
[e] info@lpmforkids.be 
[w] www.lpmforkids.be 

LPM  organiseert vakantiekampen voor kinderen van 5 tot 16 jaar tijdens de 
zomermaanden en de paasvakantie op het domein “La Petite Merveille” in Durbuy. 

2015-2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 



 

Nature vzw 
Hoegaardsestraat 214/1 
3000 Leuven 
[t] 016 35 66 70 
[e] info@nature.be 
[w] www.nature.be 

Nature richt avontuurlijke en natuurgebonden programma's in voor jongeren. Zij richt 
eveneens kadervormingen in voor jeugdwerkers en - verenigingen. 

2014-2017 2017 

138 500 
 

2017: 134 979,51 

134.979,51 
 

Natuur en Wetenschap vzw 
Baalsebaan 287 
3128 Baal-Tremelo 
[t] 016 53 73 75 
[e] 
secretariaat@natuurenwetenschap.be 
[w] www.natuurenwetenschap.be 

Natuur en Wetenschap stelt zich tot doel de natuur en de wetenschap, in de meest 
uitgebreide betekenis van het woord, te populariseren onder de jongeren door het 
organiseren van vormende en ontspannende activiteiten. 

2014-2017 2017 

103 500 
 

2017: 100 891,14 

100.891,14 

PAJ vzw 
Schoenstraat 15 b  
2140 Antwerpen  
[t] 0487 10 16 53 
[e] najim@paj.be 
[w] www.paj.be 

PAJ (Platform Allochtone Jeugdwerkingen) is een koepelvereniging van allochtone 
jeugdwerkingen. Ze biedt allochtone jongeren de kans om kennis te maken en te 
experimenteren met vormen van jeugdwerk om zo op te groeien tot 
maatschappijkritische en bewuste burgers. 

2014-2017 2017 

55 000 4 
 

2017: 77 966,50  

77.966,50 

Panta Rhei vzw 
Terrijst 2  
1670 Pepingen-Heikruis 
[t] 02 397 99 99 
[e] info@pantarheivzw.be 
[w] www.pantarheivzw.be 

Panta Rhei stimuleert de uitbouw van een kader waarbinnen jongeren plezierige, 
creatieve, vormende en vaardigheidsbevorderende activiteiten opzetten en dit om de 
persoonlijkheidsontplooiing, de weerbaarheid, de sociale integratiezin en het 
constructieve engagement bij jongeren te stimuleren om zo een goed ‘samen zijn’ te 
beleven. 

2014-2017 2017 

109 750 
 

2017: 106 960,29 

106.960,29 
 

Pedagogisch Instituut J.L. Vives vzw 
Cordoeaniersstraat 13 
8000 Brugge  
[t] 050 34 06 70 
[e] vives@vives-vzw.be 
[w] www.vives-vzw.be 

Studie en advies van alle aspecten van een gemeentelijk speel(ruimte)beleid. 
Ontwerpen speelinfrastructuur (buurtspeelpleinen, schoolspeelplaatsen) met 
inspraakbegeleiding. Vorming van begeleiders voor speelpleinen, jeugdateliers, 
kinderopvang. Agogische ondersteuning van plaatselijke speelprojecten. 
Belangenverdediging van plaatselijke speelinitiatieven naar diverse overheden. 

2014-2017 2017 

Erkenning ingetrokken 
in  

2016  

0,00 

 
4 PAJ vzw krijgt vanaf 2016 een erkenning als landelijk gesubsidieerde jeugdvereniging (basissubsidie 80 000) 



 

 

Pinkster Jongeren Vlaanderen vzw 
Stationsstraat 21 
1840 Londerzeel  
[t] 052 31 08 75 
[e] secretariaat@pjv.be 
[w] www.pjv.be 

Pinkster Jongeren Vlaanderen (PJV) organiseert kampen, activiteiten en vorming voor 
jongeren van 3 tot 30 jaar. PJV wil jongeren uitdagen om Evangelische basiswaarden uit 
te leven, zichzelf te ontplooien en mee te bouwen aan een warmere samenleving. 

2014-2017 2017 

133 500 
 

2017: 130 106,60 

130.106,60 
 

Roeland vzw 
Krijgslaan 18-22 
9000 Gent 
[t] 09 221 60 44  
[e] info@roeland.be 
[w] www.roeland.be 

Roeland wil op structurele wijze de communicatieve taalvaardigheid van de jeugd in 
Vlaanderen bevorderen. De vereniging streeft meertaligheid van jongeren na met het 
oog op hun individuele ontplooiing en het optimaal functioneren in een internationale 
en multiculturele context. 

2014-2017 2017 

342 500 
 

2017: 333 794,08 

333.794,08 
 

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw 
Lange Kievitstraat 74 
2018  Antwerpen 
[t] 03 231 16 20 
[e] info@scoutsengidsenvlaanderen.be 
[w] www.scoutsengidsenvlaanderen.be 
 

Scouts en Gidsen Vlaanderen (het vroegere VVKSM) richt zich met scouting op de 
ontplooiing van jonge mensen als individu, in groep en binnen de samenleving. 
Ploegwerk, medebeheer, zelfwerkzaamheid, engagement en dienst zijn de basis van 
haar aanpak. Met activiteiten vol avontuur en creativiteit bouwt Scouts en Gidsen 
Vlaanderen een werking op per leeftijdstak. Het openluchtleven is de kracht van de 
vereniging. Scouting wil zeggen: op verkenning gaan. Het is een spel dat niet luchtledig 
is, vrije tijd die niet vrijblijvend is. Zo wil de vereniging alle kinderen en jongeren helpen 
opgroeien tot gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld. 

2014-2017 2017 

1 292 000 
 

2017: 1 259 158,98 

1.259.158,98 

Sporta-Vakantie vzw  
Geneinde 2  
2260 Tongerlo  
[t] 014 53 95 81 
[e] vakantie@sporta.be 
[w] www.sporta.be 

Sporta-Vakanties is enerzijds een organisatie voor sportieve en creatieve vakanties en 
anderzijds voor vorming van de jeugd. De vakanties en vormingscursussen beogen een 
evenwichtige persoonsontplooiing met de nadruk op sociale, culturele, creatieve en 
sportieve aspecten. 

2014-2017 2017 

485 000 
 

2017: 472 671,91 

472.671,91 

Taalstages Depauw Binnenland vzw 
’t Hoge 120 
8500 Kortrijk 
[t] 056 21 05 27 
[e] info@depauw.be 
[w] www.depauwbelgium.be 

De vereniging organiseert taalvakanties in het binnenland voor verschillende 
leeftijdscategorieën. Elk programma brengt een evenwichtige mix van taallessen en 
sport of spel. 

2014-2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 



 

 

Taalstages Depauw Buitenland vzw 
’t Hoge 120 
8500 Kortrijk 
[t] 056 21 05 27 
[e] info@depauw.be 
[w] www.depauwbelgium.be 

De vereniging organiseert taalvakanties in het buitenland voor verschillende 
leeftijdscategorieën. Elk programma brengt een evenwichtige mix van taallessen en 
sport of spel. 

2016-2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 

Talencentrum Le Crayon vzw 
Nieuwenhuyse 86 
8520 Kuurne  
[t] 0497 60 58 32  
[e] info@lecrayon.be 
[w] www.lecrayon.be 

Le Crayon organiseert taalkampen Frans en Engels voor kinderen en tieners van vijf tot 
vijftien jaar (in externaat- en internaatsverband). De taalactiviteiten tijdens de kampen 
worden gecombineerd met recreatieve, sportieve en culturele activiteiten. Naast 
kampen organiseert Le Crayon ook taalateliers voor kinderen 

2016-2017 2017 

55 000 5 
 

2017: 77 966,50  

77.966,50 

The Outsider Club vzw 
Donkstraat 50 
9700 Oudenaarde  
[t] 0479 22 31 45 
[e] info@theoutsiderclub.be 
[w] www.theoutsiderclub.be  
 

The Outsider Club bevordert via sociale en culturele, maar voornamelijk sportieve en 
avontuurlijke activiteiten, de participatie, ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en 
jongeren. Ze doet dit door het aanbieden van outdooractiviteiten, technische en 
pedagogische  vorming, voornamelijk in outdooractiviteiten en aanverwante materies, 
het organiseren van vakanties en kampen, het opzetten van projecten rond outdoor, 
teambuilding, natuurbeleving, veiligheid en andere aanverwante thema's, het 
faciliteren van participatie aan outdooractiviteiten en bijhorende vorming. 

2014-2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 

Top Vakantie vzw 
Vleurgatsesteenweg 113 
1000 Brussel 
[t] 02 642 20 49  
[e] topvakantiedienst@topvakantie.be 
[w] www.topvakantie.be 
 

Top Vakantie, Vormingswerk en Vrijetijdsbesteding voor Jongeren vzw, stelt jongeren 
en iedereen die met hun opvoeding begaan is - ouders en organisaties - een waaier van 
vakanties voor waarbij het educatieve aspect primeert. De verblijven, stages en reizen 
worden uitgewerkt en geanimeerd door teams van vrijwilligers, die door Top Vakantie 
worden opgeleid. Hierbij wordt nauwlettend toegezien op de pedagogische aspecten 
van de vrijetijdsbesteding, de onontbeerlijke technische bijscholing en de aanpassing 
aan uitgewerkte projecten voor elk type vakantie. Als pluralistische vereniging 
eerbiedigt Top Vakantie elke waardendragende overtuiging en hecht zij bijzonder veel 
belang aan de sociale ontplooiing die het gevolg is van een goed geleid groepsleven. 

2014-2017 2017 

430 000 
 

2017: 419 069,94 

419.069,94 

Tsjaka vzw 
Kanarieberg 1 
9600 Ronse 
[t] 055 38 57 67 
[e] info@tsjaka-kampen.be 
[w] www.tsjaka.be 

Tsjaka vzw is een onderdeel van de groep Tsjaka.be. Tsjaka vzw organiseert sport- en 
themakampen, waarbij ze gespecialiseerd is in avonturen- en boerderijkampen. Ze 
organiseert ook sport- en/of themakampen in opdracht van steden en gemeenten. 

2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 

 
5 Talencentrum Le Crayon vzw krijgt vanaf 2017 een erkenning als landelijk gesubsidieerde jeugdvereniging (basissubsidie 80 000). 



 

Tumult vzw 
Brusselsepoortstraat 8 
2800 Mechelen 
[t] 015 43 56 96 
[e] info@tumult.be 
[w] www.tumult.be 
 

Tumult is een jeugdorganisatie die wilt dat kinderen en jongeren op een vredevolle 
manier samenleven. Daarvoor creëert ze ontmoetingskansen voor jongeren van alle 
achtergronden op kampen, animatorcursussen en inleefreizen. 
Tumult geeft vormingen aan jeugdwerkers over thema’s als pesten, straffen en 
belonen, spelen als preventie en vluchtelingen betrekken in je groep. De organisatie is 
ook de motor van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. 
Ten slotte organiseert Tumult activiteiten voor jongeren om hen maatschappijkritisch 
naar de wereld te laten kijken. Tumult geeft zelf het goede voorbeeld met standpunten 
over thema’s waar ze veel over weet: vluchtelingen in de vrije tijd, pesten in het 
jeugdwerk en vredesopvoeding op een speelse manier. 

2014-2017 2017 

362 500 
 

2017: 353 285,70 

353.285,70 
 

Uit de Marge vzw  
Henegouwenkaai 29  
1080 Brussel  
[t] 02 411 70 02  
[e] info@uitdemarge.be 
[w] www.uitdemarge.be 

Uit de Marge levert een actieve bijdrage aan de realisatie van de rechten en gelijke 
kansen van de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Vlaanderen. Hierbij 
concentreert Uit de Marge zich op de uitbouw van een kwalitatief hoogstaand 
jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 

2014-2017 2017 

335 000 
 

2017: 326 484,72 

326.484,72 

VDS vzw 
Lange Ridderstraat 22 
2800 Mechelen 
[t] 015 28 73 90 
[e] vds@staf.speelplein.net 
[w] www.speelplein.net 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is een dienstverlenende organisatie voor de 400 
speelpleinwerkingen die Vlaanderen rijk is, los van de grootte, beheersvorm of 
kwaliteit. Haar dienstverlening omvat advies, begeleiding, vorming en 
belangenbehartiging. 

2014-2017 2017 

782 000 
 

2017: 762 122,54 

762.122,54 

VNJ vzw 
Zillebekelaan 19 
2600 Berchem  
[t] 03 218 56 58 
[e] Verbondshuis@vnj.nu  
[w] www.vnj.org  

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) wil als traditionele jeugdbeweging, kinderen 
al spelend Vlaams bewustzijn, respect voor het milieu en voor elkaar bijbrengen. Zo 
spelen wij voor een vrij en mooi Vlaanderen met kameraadschap, eerlijkheid, moed en 
trouw nog steeds hoog in het vaandel geschreven.   

2014-2017 2017 

89 000 
 

2017: 86 737,73 

86.737,73 

Wel Jong Niet Hetero vzw  
Kammerstraat 22 
9000 Gent 
[t] 09 335 41 87 
[e] info@weljongniethetero.be 
[w] www.weljongniethetero.be 

Wel Jong Niet Hetero (WJNH) groepeert en begeleidt lokale holebi-jongerengroepen, 
organiseert zelf landelijke initiatieven zoals het holebikamp, trefdagen, forummeetings, 
min-19 (scholierenwerking), holebifuiven, To Bi! En doet aan kadervorming voor holebi-
jeugdwerkers. Verder is WJNH het aanspreekpunt wat betreft de holebi-
jongerenthematiek in Vlaanderen. 

2014-2017 2017 

221 500 
 

2017: 215 869,74 

215.869,74 



 

 

Youth for Understanding vzw 
Frans Halsvest 92 
2800 Mechelen 
[t] 015 79 50 04 
[e] info@yfu.be 
[w] www.yfu.be 

Het doel van YFU is jongeren over de hele wereld voor te bereiden op hun 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden in een veranderende maatschappij, 
waarbinnen mensen uit verschillende landen en culturen steeds meer van elkaar 
afhankelijk worden. 

2014-2017 2017 

80 000 
 

2017: 77 966,50 

77 966,50 

TOTAAL Subsov: 22 771 079,00 
 

2017: 22.321.420,71  

 
 

22.138.004,53 

 


