
Sport en spel
Laagdrempelige ontmoeting dicht bij huis



Gezocht: Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen
Waar: Op het platteland 
Voor wie: Voor een sociale mix van (kwetsbare) kinderen en  jongeren 
Met wie: Met lokale actoren en verenigingsleven
Wanneer: Tijdens de vrije tijd
Voorwaarde: Participatie en inspraak van de kinderen en jongeren zelf

Ben je lid van een organisatie die zich mee wil inzetten voor 
toegankelijke ontmoetingsplaatsen in de buurt? Dan is de Cera-
projectoproep Sport en Spel iets voor jou. 

Projectoproep ‘Sport en spel’

Cera gaat op zoek naar acht lokale goede praktijken in Vlaanderen 
die elk tot 7500 euro in de wacht kunnen slepen om hun project te 
verwezenlijken. Drie van deze acht projecten krijgen als kers op de 
taart een filmpje over hun project. 
Spreek een andere organisatie uit de buurt aan en bedenk samen met 
de kinderen en jongeren uit je werking wat jullie kunnen doen om de 
kwaliteit van het (samen)leven in de buurt of het dorp te verbeteren 
en de contacten te bevorderen.
Duurzame inspanningen die kwetsbare kinderen of jongeren op het 
platteland ten goede komen en waar vrijwilligers mee aan de kar 
trekken, hebben een streepje voor!

Krijg steun voor jouw project



   

1. Dien je projectvoorstel in tegen 20 mei 2013.
2. In juni 2013 beslist een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap  
 van Prof. Dr. Stefan Ramaekers, of jouw project bij de laureaten hoort.
3. Het project realiseer je tussen 1 juli 2013 en 1 oktober 2014. 

     Enkele ideetjes om je op weg te helpen

● Spelenderwijs iets leren koken en het nadien gezellig opeten.
● Sportdagen of -kampen organiseren waar plezier belangrijker is dan  
 prestaties.
● Zomerse openluchtfilms draaien in het park, op de parking van de  
 gemeente of het schoolplein. 
● Een blits speelplein aanleggen of een bestaand vernieuwen.
● Onvergetelijke avonturen en uitstapjes organiseren in de buurt.

● … 

Wat verwachten we?

● Surf naar www.cera.be en download het aanvraagformulier van Sport  
 en Spel.
● Geef aan hoe je op een duurzame manier wil investeren in lokale  
 ontmoeting en streef naar sociale mix!
● Leg contact met minstens één andere lokale organisatie naar keuze en 
 stel je activiteit voor. 
● Inzetten van bestaande lokale infrastructuur is zeker een pluspunt!

En tegen wanneer?

In 2008 deed Cera een uitgifte van nieuwe aandelen. Aan haar 
nieuwe vennoten vroeg Cera 3 % extra instapkosten om te besteden 
aan zes projecten binnen het thema ‘Kansen creëren voor kwetsbare 
kinderen’. Zij stemden welk project de meeste steun verdiende. 
Dankzij de spaarzaamheid van de projecten beschikt Cera over een 
restbudget. We vroegen onze vennoten waaraan we dit het best 
konden besteden. Zo kwam de projectoproep ‘Sport en Spel’ tot 
stand.



Meer info over deze projectoproep en  
onze werking vind je op www.cera.be. 

Voor vragen, mail naar 
info@cera.be of bel naar 070 69 52 42.

Volg ons op Facebook/ Cera investeert
in maatschappelijke projecten.
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Meer info! 
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