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Een hefboom voor 
lokaal 
maatschappelijk
engagement



 Streekfonds Oost-Vlaanderen en zijn partners steunen op een 
transparante manier lokale, verbindende en duurzame initiatieven. 
Aan allen die dit initiatief genegen zijn: wees welkom en kom erbij! 

Peter Vandekerckhove, voorzitter



 Wat voor mij het meest waardevol is aan ons project, is om te zien 
hoe onze jongeren, die soms uit een heel moeilijke situatie komen, 
weer te zien opleven en openbloeien op onze zorgboerderij. 

Bavo Hebbrecht, VZW aPart, initiatiefnemer ‘De Marijnhoeve’ in Oudenaarde



 Ons bedrijf steunt al sinds lange tijd sociale doelen en dat willen we ook in 
de toekomst blijven doen. We zijn niet het enige bedrijf dat projecten steunt. 
Veel bedrijven zijn bezig met het creëren van een positieve impact voor 
mensen die in het bedrijf werken, hun familie en de brede omgeving.  
Een streekfonds is een kans om samen met verschillende bedrijven en 
mensen de krachten te bundelen. 

Veerle Naessens, Willy Naessens Group, Bestuurslid Streekmotor23



Een streekfonds verbindt en versterkt lokale schenkers 
en verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap 
en het algemeen belang. Wereldwijd bestaan talrijke 
‘community foundations’ die sterk variëren in omvang 
en thema’s. Bij Streekfonds Oost-Vlaanderen steunen 
we projecten rond mens en omgeving. In de regio Gent 
steunen we ook projecten rond onderwijs en geestelijke 
gezondheidszorg. Het Streekfonds Oost-Vlaanderen is 
ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting.

Wat is  
een streekfonds?

 Streekfonds Oost-Vlaanderen onderscheidt zich door diep in het lokale 
weefsel aanwezig te zijn. We brengen mensen, kennis, middelen én 
netwerken bij elkaar om dit samen te realiseren.

 

Peter Vandekerckhove, voorzitter Streekfonds Oost-Vlaanderen  
en mede-oprichter Streekfonds

# EEN HART VOOR WAAS
STREEKFONDS OOST -VLAANDEREN

# EEN HART VOOR GENT
STREEKFONDS OOST -VLAANDEREN

# EEN HART VOOR SCHELDEVALLEI
STREEKFONDS OOST -VLAANDEREN

# STREEKMOTOR23
STREEKFONDS OOST -VLAANDEREN

# REGIOKRACHT
STREEKFONDS OOST -VLAANDEREN

Omdat we geloven in de kracht van lokale en regionale 
netwerken zijn er voor de provincie Oost-Vlaanderen vijf 
werkingen voorzien:

• Streekmotor23: Vlaamse Ardennen en de Denderstreek
• Regiokracht: Leiestreek, Meetjesland en Oostrand Gent
• Een hart voor Waas: Waasland
• Een hart voor de Scheldevallei: Scheldevallei
• Een hart voor Gent: Gent

Lokaal verankerd



Lokale initiatieven, klein of groot, 
kunnen jaarlijks hun projectidee 
indienen

Een jury maakt een keuze uit de 
ingediende dossiers op basis van 
vastgelegde projectcriteria.

Met een crowdfunding, gefaciliteerd door 
Streekfonds Oost-Vlaanderen, sparen de 
geselecteerde initiatieven een budget 
voor een concreet project bij elkaar.

Dankzij de financiële steun van 
bedrijfspartners kan Streekfonds 
Oost-Vlaanderen het opgehaalde 
bedrag verdubbelen, met een 
maximum van 5.000 euro.

Het initiatief kan uitgevoerd worden. 
Het ‘door-en-voor-de-streek’ principe van 
het Streekfonds versterkt het samenhorig-
heidsgevoel en de streekidentiteit op 
lokale en regionale schaal.

1.

2.

3.

4.

5.

Projectoproep

Jury

Crowdfunding

Verdubbelen

Uitvoering

Hoe werkt het?

 Crowdfunding biedt zeker een meerwaarde: die zorgt voor bijkomende bekendheid van 
het project. Bovendien toont een geslaagde campagne aan dat het project gedragen is, 
dat de omgeving in het project wil investeren.

 

Jan Briers, ere-gouverneur, voorzitter Streekmotor 23 en mede-oprichter Streekfonds



De uitbreiding van  
een beproefd concept

Behalve dankzij de steun van de intercommunales Veneco, Interwaas en 
Regionaal Landschap Schelde-Durme, en intussen een heel aantal bedrijven, 
werd de opstart van het overkoepelend Streekfonds Oost-Vlaanderen 
mee mogelijk gemaakt door een subsidie voor Plattelandsontwikkeling, 
gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, 
Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen.

De Steunraad Oost-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting 
ondersteunt al 20 jaar goede doelen in de Gentse regio. Ondernemers 
uit diverse sectoren zetten zich hier vrijwillig voor in. 

In het zuiden van de provincie werd in 2017 Streekmotor23 opgericht om projecten in de 
Vlaamse Ardennen en Denderstreek te boosten. 

De Steunraad steunt jaarlijks 15 projecten 
voor een totaal bedrag van ongeveer € 50.000.

19 projecten  werden gesteund sinds 2017, 
€ 105.579 werd opgehaald via crowdfunding

     1.062 donaties
€ 175.809 in totaal uitbetaald aan de projecten

Deze beproefde initiatieven hebben samen met een aantal partners de krachten 
gebundeld met de ambitie de impact op te schalen en uit te rollen over de hele provincie.

De burgemeesters nemen het peterschap van de projecten hun gemeente/stad op.  
Zo is het Streekfonds Oost-Vlaanderen zeer lokaal ingebed.

Doel is 50 projecten per jaar te steunen 
voor een totaalbedrag van € 500.000,  

waarvan de helft via crowdfunding en
de helft via steun van het streekfonds.

Streekfonds Oost-Vlaanderen

Steunraad Oost-Vlaanderen

Streekmotor23



Lokale impact Verbinding Duurzaamheid Hefboom Transparantie

❙ Streekfonds Oost-
Vlaanderen steunt 

lokale initiatieven en 
projecten die mensen uit 
de buurt betrekken. Vaak 
zijn het initiatieven die 
moeilijk op een andere 
manier kunnen worden 
gefinancierd. Partners, 
sponsors en schenkers 
maken dus een groot 
verschil.

❙ Streekfonds 
Oost-Vlaanderen 

verbindt en versterkt 
lokale schenkers en 
lokale initiatiefnemers. 
Door ideeën, mensen 
en middelen samen 
te brengen, willen we 
werk maken van een 
betere samenleving, 
voor iedereen. Samen 
creëren we een netwerk 
van maatschappelijk 
geëngageerde burgers, 
ondernemers en 
verenigingen. 
Dat is ook de rode draad 
bij de projecten zelf: 
mensen met elkaar 
en met de omgeving 
verbinden.

❙ Door uw deelname 
aan Streekfonds 

Oost-Vlaanderen bouwt 
u, uw organisatie of uw 
bedrijf mee aan een 
betere, duurzamere 
samenleving. De 
gesteunde projecten 
dragen telkens bij aan 
minstens een van de 
17 duurzaamheids-
doel stellingen van de 
Verenigde Naties.

❙ Veel non-
profitorganisaties 

leveren fantastisch 
werk. Tal van mensen 
zetten zich vrijwillig 
in voor het goede doel 
en tal van bedrijven 
dragen financieel bij 
of maken het mogelijk 
dat hun medewerkers 
hun expertise en 
enthousiasme ter 
beschikking stellen van 
een non-profit initiatief. 
Door de krachten 
te bundelen, kan dit 
netwerk een stevige 
hefboom vormen.

❙ Streekfonds Oost-
Vlaanderen wordt 

beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting. Dat 
staat garant voor een 
kwalitatieve selectie 
en opvolging van de 
projecten en een 
volledige transparantie 
ten opzichte van de 
donateurs.

Het Streekfonds Oost-Vlaanderen 
staat voor



Met een gift helpt u mee Streekfonds Oost-Vlaanderen 
op te starten en de eerste projecten mogelijk te maken. 

Storten kan op rekening BE10 000 000 0404 van de 
Koning Boudewijnstichting, met de gestructureerde 
mededeling ***020/0630/00050***. 

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Voor 2020 
is de fiscale aftrekbaarheid verhoogd naar 60 procent.

Word partner

Doe een gift

U wil ons initiatief steunen?

 La Lorraine Bakery Group is een familiale onderneming. We stellen meer dan 4.000 mensen te 
werk en zijn actief in 25 landen in Europa. In België hebben we acht productie-eenheden waarvan 
twee heel belangrijke in Oost-Vlaanderen: in Ninove en in Erpe-Mere. In beide sites zijn ongeveer 
800 mensen tewerkgesteld.  

 Binnen onze langetermijndoelstellingen hebben we sterke waarden gedefinieerd. Naast 
no- nonsense mentaliteit, naast verantwoordelijkheidszin, naast passie, maken we sterk werk van 
respect voor de drie P’s. in ons geval zijn dat: Planet, Product, People. Het is vooral in het kader 
van deze laatste pijler dat wij het project Streekmotor23 zeer genegen zijn. Want Streekmotor23 
wil werk maken van het ondersteunen van projecten met een belangrijke maatschappelijke 
impact, dicht bij huis, rond onze productie-eenheden in Ninove en Erpe-Mere. 

Guido Vanherpe (CEO La Lorraine Bakery Group)

Als uw bedrijf of organisatie deelneemt, 
maakt u uw verbondenheid met de 
buurt duidelijk en toont u uw sympathie 
voor werknemers die zich engageren 
voor een initiatief. Het beeld voor de 
buitenwereld is dat van een bedrijf met 
het hart op de juiste plaats.

In ruil zorgen we ervoor dat uw 
medewerkers betrokken worden en 
maken we uw engagement bekend via 
ons netwerk en communicatiekanalen. 

Als partner kan u zelf de regio kiezen 
waarvoor u projecten steunt. Die steun 
kan trouwens ook in natura of als 
evenementensponsor van het gala of 
de jaarlijkse netwerkrecepties.



Wat hebben wij al bereikt?

Streekmotor23 heeft in de voorbije drie jaar een aantal 
projecten gesteund, stuk voor stuk lokale initiatieven die 
mens en omgeving ten goede komen en die inzetten op de 
fysieke omgeving, landschap en duurzaamheid. Bijzondere 
aandacht ging daarbij naar kwetsbare groepen en initiatieven 
die de sociale verbinding bevorderen. Het  volledige overzicht 
vindt u op www.streekmotor23.be. Hieronder volgen een paar 
voorbeelden ter inspiratie.

Leefboerderij De Kanteling 
(Herzele)
In de leefboerderij kunnen mensen met een licht 
verstandelijke beperking terecht voor een dag-
besteding. Dankzij het project ‘Buiten gewoon Fruitig’ 
kon de boerderij fruit verwerkings materiaal aankopen. Leefboerderij Suskewiet (Zwalm)

Met het verzamelde budget legde de boerderij een rol-
stoeltoegankelijk pad aan. Een grote duw in de rug voor 
de dagbesteding van kinderen met een verstandelijke 
beperking en/of autismespectrum stoornissen.

 In deze landelijke 
omgeving een leuk 

vrije tijds aanbod vinden 
voor je kind met autisme 

of verstande lijke beperking 
is verre van gemakkelijk. Er 

moet immers voldoende rust en 
veilig heid zijn. Daarom hebben 

we deze kleinschalige leef boerderij 
opgericht. Dankzij de steun en het 

enthousiasme van velen kunnen we nu 
ook rolstoelgebruikers welkom heten.

 

Sylvia Goossens

 Als ouders van kinderen met een beperking is het 
niet evident om in deze landelijke omgeving een 
leuk vrijetijdsaanbod te vinden voor je kind dat 
omwille van zijn autisme en/of verstandelijke 
beperking toch voldoende rust en veiligheid biedt. 
Vandaar dat we een kleinschalige leef boerderij 
oprichtten waar een gamma van activiteiten 
mogelijk is. Naast boerderijwerk worden er ook 
crea-, kookactiviteiten en feestjes georganiseerd. 

 Onze deelname aan de crowdfunding bestond erin 
Suskewiet toegankelijk te maken voor iedereen 
door het aanleggen van een rol stoel  toegankelijk 
pad. We zijn heel blij dat de crowdfunding geslaagd 
is. Dat betekent dat ons project door veel mensen 
gedragen is.

 

Elsie de Pessemier 
Leefboerderij Suskewiet in Zwalm  

organiseert aangepaste 
activiteiten voor kinderen en 

volwassenen met een beperking.

Rond mens en omgeving



Kinderboerderij Diggie (Brakel)
Deze kinderboerderij is een ontmoetingsplek voor 
kinderen en volwassenen met of zonder beperking. Met 
het opgehaalde geld werd een schuur deels omgebouwd 
tot crearuimte waardoor ook bij slecht weer activiteiten 
kunnen plaatsvinden, zoals het maken van vilt en garen 
van de wol van eigen schapen. 

Sneukelfietsen 
(Wortegem- Petegem)
Deze vzw heeft een hele reeks fietsen gekocht, aange-
past voor mensen met een beperking. Daardoor 
kunnen bewoners van de RVT-centra deelnemen aan 
fietstochtjes.

GO! MPI ’t Craeneveld 
(Oudenaarde)
Dit is een school voor kinderen met bijzondere noden. 
Met de opbrengst legde ze voor de hele buurt een Finse 
looppiste aan en verharde paden voor minder mobiele 
kinderen. 

LAB9420 (Erpe-Mere)
Inwoners van Erpe-Mere hebben samen met het Jeugd-
huis Dido op braakliggende terreinen een laagdrempelige 
openluchtontmoetingsplek gerealiseerd, met klim-
bomen, bessenstruiken, natuurspeelelementen en 
bloemenplukweides.

 De crowdfunding is vrij vlot verlopen. Eerlijk gezegd hadden we daar wat schrik 
voor omdat wij een project zijn dat nog niet zichtbaar is, nog geen bestaand 
project met een bestaande werking. Het was dus wel nodig om wat draagvlak te 
creëren. Toen we de kaap van 5.000 euro haalden, waren we heel enthousiast. 
We zijn heel erg blij dat zoveel mensen ons project steunen.

 

Ellen Elaut, initiatiefneemster Tuin 9420 (Erpe-Mere)



 
TAJO
Dit talentatelier uit Gent laat jongeren 
van 10 tot 14 jaar via interactieve ateliers 
kennismaken met de meest uiteenlopend 
beroepen en de competenties en 
talenten die daarvoor nodig zijn. Dankzij 
ervaren gastdocenten leren ze welke 
vakgebieden hen aanspreken en worden 
ze gestimuleerd om te gaan studeren. 

 
School zonder pesten vzw
Deze vzw wil het ‘Goedgevoel’ van elk kind op de basisschool vergroten. 
Met interactieve schoolvoorstellingen, vormingen en educatief 
materiaal blijven kinderen en leerkrachten stil staan bij ‘leuke en minder 
fijne gevoelens’, ‘omgaan met elkaar’ en ‘pesten op school’. 
Honderden scholen focussen nu op het 
‘Goedgevoel’, de basis van 
preventie. 

Mariam vzw
Deze Gentse vzw is al 15 jaar actief in 
Oost-Vlaanderen. Meer dan 900 kinderen 
en jongeren kregen al ondersteuning om 
hun leer- en taalachterstand te verkleinen. 
Het gaat vaak om kinderen uit allochtone 
en kansarme gezinnen met meer dan 25 
verschillende thuistalen. Door de samen-
werking met Mariam, de ouders en de 
school boeken ze betere resultaten 
en kunnen ze gemakkelijker in het 
maatschappelijk leven integreren.

Rond geestelijke gezondheidszorg en onderwijs
In Gent en omliggende gemeenten, geeft het streekfonds ondersteuning aan een aantal inspirerende projecten die bijdragen 
aan de kansen van kwetsbare kinderen of die het welzijn bevorderen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 Enkel organisaties die onze steun echt nodig 
hebben, geven we een duw in de rug. Projecten 
die meerdere jaren steun ontvangen, volgen we 
nauwgezet op en bezoeken we jaarlijks.

 

Johan Tack, ere-voorzitter steunraad en 
medeoprichter Streekfonds

Vrienden van Villa Voortman
Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis in Gent 
waar volwassenen met psychotische problemen, in combinatie 
met een verslaving, overdag terechtkunnen voor een zinvolle 
dagbesteding. Met de steun werd — samen met professionele 
theatermensen — het toneelstuk UTOPIA gerealiseerd: een 
mix van muziek, dans, getuigenissen, dromen en gedachten. 
Voorstellingen waren er in de Gentse Minardschouwburg, bij 
Theater Aan Zee in Oostende en in Amsterdam. 



De mensen
Dagelijkse leiding Streekfonds Oost-Vlaanderen

Bestuurscomité Streekfonds Oost-Vlaanderen

Voorzitter: Peter Vandekerckhove, peter_vandekerckhove@icloud.com

Oprichter: Johan Tack, johan.tack@icloud.com

Oprichter: Jan Briers, jan@festival.be

Coördinator: Stefanie Albers,  
Streekfonds Oost-Vlaanderen – Markt 43 – 9700 Oudenaarde,  
stefanie.albers@streekfondsoostvlaanderen.be of 0478 99 01 97 

Communicatie: Koen Brebels,  
Streekfonds Oost-Vlaanderen – Markt 43 – 9700 Oudenaarde,  
koen.brebels@streekfondsoostvlaanderen.be of 0475 49 78 08

Peter Vandekerckhove, voorzitter

Jan Briers, ere-gouverneur en medeoprichter

Bart Casier, algemeen directeur Interwaas

Geert Joris, directeur Centrum Ronde Van Vlaanderen

Gerrit Rauws, directeur Koning Boudewijnstichting

Annick Rommel, onafhankelijke

Johan Tack, ere-voorzitter steunraad en medeoprichter

Nikolaas Tahon, voorzitter Deloitte Belgium

Sofie Vandelannoote, algemeen directeur Veneco

Victoria Vandeputte, managing director Menlo Park

Bénédicte Vande Vyvere, Matexi

Geen sterk streekfonds zonder sterke ambassadeurs! 
In de ‘nieuwe’ Steunraad verwelkomen we impactvolle 
mensen die actief zijn in Oost-Vlaanderen en die zich 
achter het streekfonds scharen. 

De ‘nieuwe’ Steunraad



Bestuurscomité Regiokracht 

Bestuurscomité Een hart voor Scheldevallei

Bestuurscomité Een hart voor Waas
Sofie Vandelannoote, Algemeen Directeur Veneco

Bénédicte Vande Vyvere, Matexi

Nikolaas Tahon, Voorzitter Deloitte België

Tom Wezenbeek, Projectcoördinator Regionaal Landschap Schelde Durme

Bart Casier, Algemeen Directeur Interwaas

Dirk Verschueren, CCO Cordeel Temse

Tom Wezenbeek, Projectcoördinator Regionaal Landschap Schelde Durme

# EEN HART VOOR WAAS
STREEKFONDS OOST -VLAANDEREN

# EEN HART VOOR SCHELDEVALLEI
STREEKFONDS OOST -VLAANDEREN

# REGIOKRACHT
STREEKFONDS OOST -VLAANDEREN

Bestuurscomité Een hart voor Gent 

Bestuurscomité Streekmotor23

Charlotte Backx, Triple Living

Joris Bosschaert, architect JB Concepts

Sophie Cocquyt, public relations Collegium Vocale Gent

Nico Eeckhout, Algemeen Directeur Retail en Private banking, BNP Paribas Fortis

Marleen Mannekens, bedrijfsrevisor, vennoot EY

Thomas Stragier, advisor economic relations Nationale Bank van België 

Georges Van Nevel, voorzitter raad van bestuur Calidat/6th Sense

Luc Van Parys, vennoot Storme, Leroy, Van Parys

Voorzitter: Jan Briers, ere-gouverneur Oost-Vlaanderen

Wim Beazar, zaakvoerder Chokran

Bart De Borle, senior product manager Farys

Yves Dufour, zaakvoerder Trevi Orta Ronse-Kruishoutem

Els Eeckhout, adviseur projectwerking

Xavier Goddaer, managing director Goddaer & Co

Robert Gruwez, coördinator Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Wim Haesebeyt, coördinator Toerisme Vlaamse Ardennen

Geert Joris, directeur Centrum Ronde Van Vlaanderen

Veerle Naessens, bestuurder Willy Naessens Group

Dirk Otte, zaakvoerder Immodos

Gerrit Rauws, directeur Koning Boudewijnstichting

Bart Romanus, lid directiecomité VDK bank

Luc Seminck, gedelegeerd bestuurder GFS

Tineke Van Hooland, bestuurder Solva

Fons Wauters, coördinator Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen 

# EEN HART VOOR GENT
STREEKFONDS OOST -VLAANDEREN

# STREEKMOTOR23
STREEKFONDS OOST -VLAANDEREN

In oprichting:
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Partners  
Streekfonds Oost-Vlaanderen

Overkoepelend

Het Nieuwsblad

Streekmotor23

La Lorraine Bakery Group – VDK Bank – Willy Naessens Group – Solva – Farys 

On Semiconductor

Chokran – Danilith – GFS  

VD Gereedschappen – Arteveldehogeschool - Magelaan

Vrienden van:
Trevi Orta Ronse-Kruishoutem, Decca, Vinesco, Allround Flandrien Cup, Devan Chemicals, Bekaert Boekhouding, 
C-Mac Electromag, Top Bronnen, Tom Baele Brainovation, Sylva, Centrum Ronde Van Vlaanderen, Farys, Volvo Dhondt, 
Gabriëls, Instituut Stella Matutina Michelbeke,  Zero Emission Solutions, Somati Systems, Magelaan, Mon3aan, 
Westfalen Belgium, Triamant, Everest Advocaten, Confrérie van de Tantes en Nonkels van Valeir, Inkonox, 
VZW Toerisme Vlaamse Ardennen, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Bank & Verzekeringen Gevaert Gavere, 
notaris Joost Eeman, DTS-COM.COM Consulting, Provinciecommando Oost-Vlaanderen, Aquajet-Vlerick

Een hart voor Gent 

North Sea Port – BNP Fortis Paribas

Een hart voor Waas

Cordeel

Een hart voor Scheldevallei

Regionaal Landschap Schelde Durme - Bart Van Malderen

Regiokracht 

Veneco

Met de steun van:  


