
AANVRAAGFORMULIER STEUN TAKE CARE 

(WWW.CAVARIA.BE/PORTAAL/TAKE-CARE) 

Wil jij een actie of activiteit organiseren die het fysiek en psychologisch 

welzijn van holebi’s, transgender en/of intersekse personen bevordert? Dan bieden 

we je vanuit çavaria tot 250 euro financiële steun via de Take Care campagne! 

Wel zin om iets te doen, maar nog niet zeker wat? Of graag extra ondersteuning? 

Aarzel niet om je bewegingsmedewerker te contacteren. 

CHECKLIST VOORWAARDEN: 

 Steunaanvraag indienen vooraleer je activiteit of actie doorgaat. 

Indienen kan via www.cavaria.be/portaal/steunaanvraag-take-care. 

 Het gaat niet om de reguliere werking van je vereniging/initiatief 

 De actie is niet louter promotioneel 

 Eten, drank en vrijwilligersvergoedingen komen niet in aanmerking 

 Actie of activiteit gericht op je eigen (LGBTI+) achterban 

 Focus op een welzijnsthema dat betrekking heeft op holebi’s, 

transgender en/of intersekse personen 

 Positieve framing/boodschap 

 Logo van çavaria en “met financiële steun van çavaria” vermelden in 

alle communicatie (zie www.cavaria.be/logo)  

 Als initiatiefnemer kan je maximum 250 euro per jaar ontvangen, zodat 

we diverse initiatieven kunnen ondersteunen. Dezelfde 

welzijnsactiviteit kan niet in twee opeenvolgende jaren gesubsidieerd 

worden. 

WAT GEBEURT ER NA MIJN AANVRAAG? 

 Je krijgt zo snel mogelijk te horen welk steunbedrag is toegekend. 

 Team Beweging bekijkt samen met de steunaanvrager welke extra 

ondersteuning nodig is (promo, verdere uitwerking,…). 

 Na ontvangst van een ingevulde onkostennota en de nodige bewijsstukken 

betaalt çavaria de goedgekeurde onkosten terug. 

GEGEVENS PROJECTAANVRAGER 

 Naam vereniging of initiatiefnemer:  

 Naam contactpersoon:  

 Adres contactpersoon:  

 Gsm-nummer contactpersoon:  

 E-mail contactpersoon:  

 Rekeningnummer waarop çavaria het toegekende steunbedrag teruggestort:  

_____________________________________ 

 

 

GEGEVENS PROJECT OF ACTIE 

http://www.cavaria.be/portaal/take-care
http://www.cavaria.be/portaal/steunaanvraag-take-care
http://www.cavaria.be/logo


AANVRAAGFORMULIER STEUN TAKE CARE 

(WWW.CAVARIA.BE/PORTAAL/TAKE-CARE) 

 Titel project, activiteit of actie:  

 

 

 Korte omschrijving van hoe dit initiatief het fysiek en/of 

psychologisch welzijn van holebi’s en/of trans* personen bevordert: 

 

 

 Werk je samen met andere partners (regenbooghuis, andere verenigingen, 

Sensoa, Wel Jong Niet Hetero, Merhaba, HuisvandeMens,…)?* 

 

 

* Partnerschappen zijn handig voor expertise, sprekers, locatie, 

budget, materiaal,… Zo vergroot je samen je bereik én heb je meer 

helpende handen. Een echte win-win dus! 

 Hoe breng je je actie/activiteit onder de aandacht? (Vergeet niet om 

het çavaria logo op te nemen in je communicatie!) 

 

 

 Kostenraming: 

Vb. drukwerk €60, betaalde facebook promo €10, zaalhuur,… Eten, drank 

en vrijwilligersvergoedingen komen echter niet in aanmerking. 

 

UITGAVEPOST GESCHAT BEDRAG 

  

  

  

  

  

  

TOTAAL:  

 Gevraagd bedrag (met een maximum van €250): _______________ 

 Ik bevestig dat ik het logo van çavaria en “met financiële steun van 

çavaria” zal opnemen in alle communicatie over deze actie/activiteit 

(www.cavaria.be/logo). 

 De deadlines vind je op www.cavaria.be/portaal/steunaanvraag-take-care 

http://www.cavaria.be/portaal/take-care
http://www.cavaria.be/logo
http://www.cavaria.be/portaal/steunaanvraag-take-care

