De Koning Boudewijnstichting is een
onafhankelijke en pluralistische stichting
die jaarlijks zo’n 2.000 organisaties en
individuen financieel steunt, een forum
biedt voor debat en reflectie, en filantropie stimuleert. Met een jaarbudget van
48 miljoen euro draagt de Stichting bij
tot meer rechtvaardigheid, democratie
en respect voor diversiteit. We werken
vanuit Brussel en zijn actief op regionaal,
Belgisch, Europees en internationaal
niveau. Onze Raad van Bestuur tekent de
krachtlijnen uit voor het beleid. Dat wordt
gerealiseerd door een 50-tal medewerkers. De Stichting werd in 1976 opgericht
toen Koning Boudewijn 25 jaar koning
was.

Ondernemingen met een Bedrijfsfonds
binnen de Koning Boudewijnstichting
kunnen gebruik maken van de ervaring, expertise en onafhankelijkheid van
de Stichting om hun maatschappelijk
engagement rond een specifiek thema
concreet gestalte te geven. Elk Bedrijfsfonds wordt bij overeenkomst opgericht
voor minstens drie jaar. De autonomie
van zo’n Fonds wordt verzekerd door een
Bestuurscomité. Daarin zitten, naast vertegenwoordigers van de onderneming en
van de Koning Boudewijnstichting, ook
een aantal onafhankelijke deskundigen.
Het Bestuurscomité zet de beleidslijnen
voor het Bedrijfsfonds uit en beslist over
de besteding van de middelen.

Bedrijfsengagement in
dienst van de samenleving

Meer informatie vindt u op
www.kbs-frb.be.

Door een Fonds binnen de Koning Boudewijnstichting op
te richten, wenst Elia deze waarden ook naar de gemeenschap uit te dragen en in concrete initiatieven gestalte te
geven. Als maatschappijbewuste onderneming wil Elia zich
ten volle inzetten voor zijn rol ten dienste van de gemeenschap en het algemeen belang.

Vitaal in een wereld die vooruitgaat
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De netbeheerder stelt op objectieve en transparante wijze
zijn netwerk open voor alle netgebruikers. Openheid en
toegankelijkheid zijn sleutelwoorden die zijn werking kenmerken.

Ondernemingen die zich willen inzetten
voor het algemeen belang, kunnen binnen
de structuur van de Koning Boudewijnstichting een eigen Bedrijfsfonds oprichten. De Stichting gaat alleen partnerschappen aan met bedrijven die voldoen
aan algemeen aanvaarde criteria inzake
‘ethisch en maatschappelijk verantwoord
ondernemen’.

Originele vrijetijdsbesteding voor iedereen

Verantwoordelijke uitgever: Luc Tayart de Borms, Brederodestraat 21, 1000 Brussel

Elia is de Belgische transmissienetbeheerder voor de
elektriciteit. Elia is eigenaar van het Belgische hoogspanningsnet van 380.000 volt tot 30.000 volt en staat in voor
de ontwikkeling, het onderhoud en de exploitatie van dat
net. Elia regelt de energiestromen op het net en organiseert
de toegang op objectieve en transparante wijze. De netbeheerder speelt ook een actieve rol als marktfacilitator, die de
vlotte werking van de elektriciteitsmarkt bevordert. De Elia
groep telt over heel België meer dan 1200 medewerkers die
ten dienste staan van een betrouwbare energievoorziening
aan de klanten en de gemeenschap.

www.kbs-frb.be

De Koning Boudewijnstichting

Oproep

www.elia.be

Elia

Elia Fonds
Ontdekking
en verwondering

Welke projecten ?

Timing

Projecten die
• personen met een verminderde mobiliteit originele ontdekkingen bieden bij hun
toeristische, culturele of sportieve vrijetijdsbesteding, d.w.z. meer dan het louter
verbeteren van de toegankelijkheid van bestaande recreatievormen;
• vernieuwend en van algemeen nut zijn;
• duurzaam zijn;
• daadwerkelijk afgestemd zijn op de behoeften van de doelgroep en mensen met
een verminderde mobiliteit inschakelen bij de uitwerking ervan;
• inclusie bevorderen;
• uitgaan van duidelijke en concrete doelstellingen en vergezeld zijn van een
gedetailleerd financieel plan;
• uitgevoerd worden in 2009-2010, in België.
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Hoe een project
indienen ?

Voorrang wordt verleend aan projecten uitgewerkt in een origineel en nuttig partnerschap.

Waarom ?

Welke projecten komen niet in aanmerking ?

De achtste oproep van het Elia Fonds heeft tot doel projecten te
ondersteunen die mensen met een verminderde mobiliteit originele
ontdekkingen aanbieden bij hun toeristische, culturele en sportieve
vrijetijdsbesteding.
Niet iedereen heeft dezelfde kansen in onze samenleving, ook niet
wat vrijetijdsbesteding betreft. Dat geldt met name voor mensen
met een verminderde mobiliteit, in de meest ruime zin van het
woord: mensen met een mentale, motorische of sensoriële handicap, gezinnen met zeer jonge kinderen, ouderen, enz.

Projecten

Het Elia Fonds wil ertoe bijdragen dat ook zij nieuwe activiteiten en
emoties kunnen ontdekken in hun vrije tijd.

• waarvan de verbeteringen slechts in beperkte mate gericht zijn op mensen
met een verminderde mobiliteit;
• die enkel tot doel hebben het verbeteren of het aanpassen van de toegankelijkheid;
• die personen met een verminderde mobiliteit niet betrekken bij de uitwerking
van het project;
• waarvoor de gevraagde projectsteun 100 % van de totale kostprijs dekt,
d.w.z. eigen inbreng of cofinanciering is noodzakelijk;
• die uitsluitend een commerciële bedoeling hebben.

Het project moet worden ingediend
aan de hand van een standaard
kandidaatsformulier. U kunt dit
formulier downloaden op
www.kbs-frb.be of bestellen bij
het Contactcentrum van de Koning
Boudewijnstichting.
Tel. 070-23 30 65
Fax 070-23 37 27
Mail proj@kbs-frb.be
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Cette brochure peut également être
obtenue en Français.

Welke ondersteuning ?
Elk geselecteerd project ontvangt een financiële ondersteuning van
maximum 15.000 €. Om de kwaliteit van een project te verbeteren,
kan de ondersteuning gekoppeld worden aan een begeleidingstraject door specialisten en/of ervaringsdeskundigen.
In totaal stelt het Elia Fonds 250.000 € ter beschikking voor projecten over heel het land.

Wie kan een project indienen ?
Elke organisatie die aandacht heeft voor de toeristische, culturele
of sportieve vrijetijdsbesteding van minder mobiele personen. Bv.
gemeente, toeristische dienst, sportclub, jeugdvereniging...

Het Fonds lanceert elke lente een
projectoproep. De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk op 20 juni
2009 worden ingediend. Een jury
van onafhankelijke deskundigen
evalueert de ingediende projecten. Op haar gemotiveerd voorstel
beslist het bestuurscomité welk
bedrag aan welke projecten wordt
toegekend. De geselecteerde
projecten worden in oktober 2009
bekendgemaakt.
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