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Erkenningsronde 2020  

Erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging vanaf 2021 

 

Vereniging Kerntaak Subsidie-
enveloppe  

Gekkoo vzw  
Limburgstraat 49-53 
2021 Antwerpen 
[t] 03 233 64 90 
[e] info@gekkoo.be 
[w] www.gekkoo.be 
 

Gekkoo realiseert met 600 vrijwilligers een ruim 
vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren: kampen met of 
zonder overnachting, een speelplein of een speel-o-theek. 
Haar verblijfcentra spelen hierbij een cruciale rol. 

Basissubsidie 

                 
80.000,00 

JoMus vzw (JongMusical) 
Grimbergsesteenweg 202 B 
1853 Grimbergen 
[t] 0474 36 75 13 
[e] jomusvzw@gmail.be 
[w] www.jomus.be 

JoMus biedt wekelijkse lessen en vakantiekampen aan 
kinderen in de disciplines zang, dans en acteren. 

Basissubsidie 

                 
80.000,00 

Outside Jongerenvakantie vzw 
Westouterseweg 3 
8970 Poperinge 
[t] 057 33 87 01 
[e] thibaut@outside.be 
[w] www.outsidejongerenvakanties 

Outside Jongerenvakanties focust zich op het organiseren 
van actieve jeugdvakanties voor jongeren tussen 3 en 18 
jaar. Zowel internaat als externaat worden aangeboden.  

Basissubsidie 

                 
80.000,00 

Sportpret vzw 
Smissestraat 60 
2980 Zoersel 
[t] 0471 11 22 40 
[e] info@vzwsportpret.be 
[w] www.vzwsportpret.be 

Sportpret focust zich op kinderen in armoede, in kwetsbare 
situaties. Sportpret organiseert zinvolle vrijetijdsactiviteiten 
waar een mix van ontspanning, leren en persoonlijk 
ontwikkelen centraal staat. 

Basissubsidie 

                 
80.000,00 

Wakasa Events vzw 
Bosdel 54 
3600 Genk 
[t] 0497 45 60 40 
[e] administratie@wakasa.be 
[w] www.wakasa.be 

Wakasa Events organiseert jeugdkampen en events met de 
nodige jeugdwerkpassie. Ze bezorgt kinderen een outdoor 
of lerende ervaring. 
 

Basissubsidie 

                 
80.000,00 

 



 

Erkend als cultuureducatieve vereniging vanaf 2021 
 

Vereniging Kerntaak Subsidie-
enveloppe  

Compagnie MiLa vzw 
Tweekapellenstraat 16 bus 3 
9050 Gent 
[t] 0486 22 78 57 
[e] info@milakampen.be 
[w] www.milakampen.be 
 

Compagnie MiLa geeft kinderen de kans om de artiest in 
hen te ontdekken. Ze kunnen hun talenten in theater, 
musical, dans, film, circus, zang en spektakel ontplooien 
tijdens cultuur-educatieve kampen. 

Basissubsidie 

         
80.000,00 

Muzische Workshops vzw 
Wouter Haecklaan 16 bus 11 
2100 Antwerpen 
[t] 03 808 27 95 
[e] info@muzischeworkshops.be 
[w] www.muzischeworkshops.be 
 

Muzische Workshops stimuleert kunst- en cultuureducatie 
door activiteiten te organiseren waarin beleven, 
experimenteren en creëren centraal staan. 

Basissubsidie 

         
80.000,00 

Spelenderwijzer vzw 
Bouwhandelstraat 61 
2140 Antwerpen 
[t] 03 235 23 06 
[e] info@spelenderwijzer.be 
[w] www.spelenderwijzer.be 

Spelenderwijzer geeft haar passie voor muzische vorming 
en wetenschap door via workshops, voorstellingen en 
navormingen. 

Basissubsidie 

         
80.000,00 

 
 
 

Erkend als vereniging informatie en participatie vanaf 2021 
 

Vereniging Kerntaak Subsidie-
enveloppe  

Link in de Kabel vzw 
Paul Van Ostaijenlaan 22 
3001 Leuven 
[t] 0488 20 62 60 
[e] david@lidk.be 
[w] www.lidk.be 

Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal 
vaardig en weerbaar te maken. Ze focust op de stuwende 
kracht van digitale media om kinderen en jongeren 
maatschappelijk te versterken, te engageren en te 
amuseren. 

Basissubsidie 

         
80.000,00 

 


