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Budget en sponsoring
Wellicht heb je het ook al meegemaakt: je hebt een goed idee, maar de school beschikt niet over de nodige financiële
middelen om het idee uit te werken of te ondersteunen.
In deze fiche vind je een overzicht van waar je als school subsidies kan aanvragen in het kader van het voedingsbeleid
en waar je projecten kan indienen en eventueel in aanmerking komt voor projectgeld.

Subsidie voor schoolfruit
Elke basisschool die voor minstens 30 weken en voor een bedrag van minstens 6 euro per leerling een abonnement
afsluit komt in aanmerking voor een terugbetaling van 4 euro per leerling.
Meer informatie over de voorwaarden, het bedrag en de procedure vind je via www.vlaanderen.be/nl/economieen-werk/landbouw-en-visserij/subsidie-voor-schoolfruit of via de website van Tutti Frutti www.fruit-op-school.be

Subsidie voor schoolmelk
Scholen kunnen een subsidie krijgen voor de verkoop van melk en zuivelproducten in scholen. Een lijst met welke
producten in aanmerking komen voor een subsidie vind je via lv.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/lijstsubsidieerbare-producten.pdf. Met deze steun wil de Europese gemeenschap jongeren aanzetten om meer melk te
drinken en andere zuivelproducten te gebruiken.
Meer informatie over de voorwaarden, het bedrag en de procedure vind je via www.vlaanderen.be/nl/economie-enwerk/landbouw-en-visserij/subsidie-voor-schoolmelk

Projectoproep Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie (Koning
Boudewijnstichting).
Het Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie verleent steun aan projecten in België die
gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging bevorderen bij kinderen en jongeren. Hiervoor lanceert
het Fonds een jaarlijkse projectoproep.
Meer informatie hierover vind je via www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293280&src=true&langtype=2067

Dynamo 3, cultuur in elke klas
Ben je een creatieve school en kan je het thema voeding aan bod brengen in een project rond cultuur, dan kan je een
project indienen bij Dynamo3.
Dynamo3, het projectsubsidiefonds van CANON Cultuurcel, is de motor achter drie stevige pijlers om met cultuur op
school aan de slag te gaan.
Meer informatie vind je via www.dynamo3.be

Subsidies voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen
De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe voor het educatieve aanbod
van aanbieders voor Brusselse scholen. Een toelichting bij de subsidieregeling en de subsidieformulieren vind je via
www.vgc.be/onderwijs/subsidies#scholen
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Projectsubsidies bij provincie en gemeente
In het kader van het flankerend onderwijsbeleid bieden de provincie en de gemeente ook soms subsidies aan. Neem
hiervoor contact op met de bevoegde ambtenaar of neem een kijkje op de website van de provincie of de gemeente.

Andere mogelijkheden
»» Opbrengst van initiatieven georganiseerd door bv. het oudercomité of de leerlingenraad.
»» Een evenwichtig samengesteld ontbijt organiseren voor ouders en familie (betalend).
»» Bij het verkopen van iets lekkers om geld in te zamelen niet kiezen voor iets ongezond. Vervang bijvoorbeeld de
wafels door een gezonder alternatief (bv. fruitmand, groentepakket).
Voor meer informatie kan je terecht op de website www.gezondeschool.be/kieskeurig

2

