
Ik doe mee 
 

Doel 

Kortrijkzanen die nu nog niet sporten in beweging krijgen, zodat zij op 
regelmatige basis (het liefst wekelijks) gaan bewegen of sporten. 

Doelgroep 

Denk aan ouderen, mensen met een beperking, meisjes van niet westerse afkomst, 
maatschappelijk kwetsbaren of mensen die door hun werk weinig tijd hebben om te 
bewegen. 

Ondersteuning 

Met de bijdrage vanuit de stad Kortrijk mee is het mogelijk om jouw initiatief in 2018 
op te starten. De stad Kortrijk vindt het een belangrijke meerwaarde als jouw initiatief 
ook na het eerste jaar opnieuw georganiseerd kan worden maar dan zonder bijdrage 
van de gemeente.  

De beoordelingscommissie beoordeelt jouw aanvraag op basis van een aantal 
criteria 

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN 
SUBSIDIE 

• De aanvrager van “Ik doe mee” is een inwoner en/of een non-profit organisatie uit 
Kortrijk, is een schoolbestuur of bedrijf.  

• De aanvrager van “Ik doe mee” is geen organisatie met een winstoogmerk. 
• Elk “Ik doe mee” initiatief wordt door 1 aanvrager ingediend. 
• Als een initiatief via een andere gemeentelijke subsidieregeling voor hetzelfde 

project al een subsidie ontvangt, komt het project verder niet in aanmerking voor 
het verkrijgen van een financiële ondersteuning.  

• Het initiatief moet bijdragen aan een hogere sport- en beweegparticipatie van 
Kortrijkzanen die nu niet regelmatig sporten.  

• “Ik doe mee” initiatief dient voor eind 2019 uitgevoerd te worden. Hiervoor is een 
concreet en realistisch plan van aanpak opgesteld. (zie webform) 

• Het sport- en beweegaanbod van “Ik doe mee” wordt door partijen met expertise 
en ervaring op dit gebied uitgevoerd. 

• Het initiatief kan bij voorkeur ook na een jaar opnieuw georganiseerd worden dit 
verder zonder bijdrage van de gemeente.  

• “Ik doe mee-initiatief” is kostendekkend en heeft een sluitende begroting. 
• Het toegekende bedrag wordt uitgekeerd na de selectie van de initiatieven in 2 

fasen - voorschot voor en saldo na het event- (niet elk initiatief wordt weerhouden 
na jurering van de beoordelingscommissie).  

 
Vragen i.v.m. deze aanvraagprocedure en/of voorwaarden 056 27 80 00 of 
sportdienst@kortrijk.be  
 


