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INDIENEN EN OPVOLGEN 
VAN PROJECTEN LF/FVJ BIJ  

DE IMD OOST-VLAANDEREN 
 

EEN KORTE HANDLEIDING 
Lentefeest en 

Feest Vrijzinnige Jeugd 
 
 
 
Op zoek naar hoe het moet? 
 
Op de volgende bladzijden verneem je hoe je te werk gaat om de 
tekorten voor een project Lentefeest en/of Feest Vrijzinnige Jeugd te 
laten bijpassen door de IMD Oost-Vlaanderen. 
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Indienen en opvolgen van projecten LF/FVJ bij de  
IMD Oost-Vlaanderen 

Een beknopte handleiding 
 

 
 

Vooraf: 
 
De Instellingen Morele Dienstverlening (IMD’s) (Wet van 21 juni 2002 – B.S. van 
22 oktober 2002)  werden opgericht met het doel de materiële en financiële 
belangen te beheren van de huizenvandeMens en  financiële ondersteuning te 
geven aan vrijzinnige organisaties. Ze zijn provinciaal gestructureerd en worden 
beheerd door een Raad van Bestuur.  
 
De Raad van Bestuur bestaat uit: 
 
Wilfried Van der Borght – Voorzitter 
Sonja Eggerickx – Ondervoorzitter 
Jimmy Baes – Secretaris 
Dries De Wit – Lid 
Gilles De Meyer – Lid 
Victor Debeerst – Lid 
Antoon Lambrecht - Lid 
 
Peter Hertog – afgevaardigde député Provincie Oost-Vlaanderen 
 
Freia DeBuck – directeur Provincie Oost-Vlaanderen 
 
IMD Oost-Vlaanderen heeft twee vaste personeelsleden (FT) in dienst, nl. : 
Jacques Lagrou, boekhouder, 
Ruud Heyde, technisch administratief medewerker. 
 
 
p/a IMD : Kantienberg 9D – 9000 Gent 
tel. +32(0)9 233 52 26 
imd.oostvlaanderen@demens.nu  
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De huizenvandeMens verlenen vrijzinnig humanistische dienstverlening. Men kan 
er terecht bij een consulent of vrijwilliger voor gesprekken (een luisterend oor), 
vrijzinnig humanistische plechtigheden, info en educatie bv. over waardig 
levenseinde of klasbezoeken... Daarnaast werken ze samen met (vrijzinnige) 
verenigingen en lokale partners aan gemeenschapsvorming. Ze richten activiteiten 
in die de vrijzinnig humanistische gemeenschap een hechte gemeenschap doen 
worden en blijven, en ook activiteiten met PR-functie om het vrijzinnig 
humanistisch gedachtengoed uit te dragen en de georganiseerde vrijzinnigheid 
bekend te maken. Dit onder de vorm van eenmalige projecten of acties. 
 
De partners zijn:  
 

® vrijzinnige ontmoetingscentra (VOC’s);   
® vrijzinnig humanistische consulenten“ gemeenschapsvorming” van het 

zogenaamde “type 2” , veelal als afgevaardigde tewerkgesteld bij een 
lidorganisatie of in een Vrijzinnig Ontmoetingscentrum 

® lidorganisaties die actief zijn in één of ander aspect van de morele 
dienstverlening en die al dan niet een specifieke overeenkomst met 
deMens.nu (UVV) of met de Instelling Morele Dienstverlening hebben. 

® organisatiecomités Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd (voor de 
leerlingen NCZ uit de Oost-Vlaamse scholen). 
 
 

 De vrijzinnig humanistische  dienstverlening slaat op de volgende terreinen: 
® het verspreiden van het vrijzinnig gedachtegoed en dito 

levensbeschouwing; 
® het versterken van de vrijzinnige organisaties; 
® het opbouwen en ondersteunen van de lokale niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen; 
® het verlenen van morele bijstand; 
® het vorm geven en organiseren van vrijzinnige plechtigheden. 
® Deze lijst is niet volledig. 

 
 
 



 

Versie RvB 27.09.2018 
 

4 

Algemeen:  
 
Artikel 26 – 4° van de wet van 21 juni 2002 voorziet dat de inkomsten, naast 
eventuele andere geformuleerd in de punten 1°, 2° en 3°, bestaan uit de toelagen 
vanwege de betrokken provincie of het Brussels Hoofdstelijk Gewest bestemd om 
de lasten van de instelling te dekken in geval van ontoereikende inkomsten. 
Deze betoelaging is gelimiteerd en onderhevig aan strenge en nauwgezette 
controle vanuit de provincie en de FOD Justitie. 
 
De tussenkomst vanuit de IMD Oost-Vlaanderen bestaat uit: 

- Een geschenk (rugzak) voor iedere deelnemende feesteling aan het LF/FVJ. 
Deze rugzakken worden centraal aangekocht; 

- Een financiële tussenkomst in de organisatie van het LF/FVJ per feesteling 
en per school. Het bedrag van deze tussenkomst wordt jaarlijks vastgesteld 
rekening houden met het aantal deelnemende feestelingen en de ons door 
de provincie toegekende financiële middelen. 

 
Procedure: 
 

• Via de nieuw ontworpen website www.lentefeest.be dienen de comités 
tegen eind oktober hun deelnemende feestelingen door te sturen naar het 
Federaal Secretariaat.  

• Op basis van deze aantallen en de beschikbare financiële middelen zal de 
Raad van Bestuur van de IMD in de loop van de maand november overgaan 
tot het vaststellen van het bedrag dat voor de feesten van het komende jaar 
per feesteling en per school beschikbaar kan worden gesteld. 

• Dit bedrag zal eind november, begin december via mail en/of per brief 
worden meegedeeld aan de comités. 

 
 
De uitbetaling: 
 
In dit verband wordt verwezen naar het Reglement voor financiële ondersteuning 
feesten vrijzinnige jeugd en lentefeesten van deMens.nu. 
Dit reglement kan je bekijken via volgende link: 
 
 http://www.lentefeest.be/wp-content/uploads/2018/09/reglement.pdf  
 
In dit reglement vind je de voorwaarden tot financiële ondersteuning, wat er 
financieel kan ondersteund worden en de manier waarop de betaling kan 
gebeuren. 
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Hoe maakt men de afrekening op: 
 
Gevraagd wordt om het volledige afrekeningsdossier, als volgt samengesteld, via 
de post in te sturen. 

 
1. Eerste blad  

Men vult het blad (zie bijlage 1) met je gegevens: Naam Comité, Adres,   
GSM, email, rekeningnummer in.  

2. Tweede blad: overzicht van alle tickets, facturaties,.. 
3. Derde blad(en) Men verzamelt alle facturatie en tickets (tickets plakt men 

op een blanco A4 blad en niet zomaar door elkaar gooien in een mapje, 
want dit is niet overzichtelijk en kans dat er tickets verloren gaan). Men 
maakt vervolgens een overzicht (derde blad) van de tickets en facturaties 
op een aparte blz., dit overzicht steekt men voor de tickets en facturaties.  
BV.:  
Ticket 1 : aankoop ….. 
Facturatie 2: betaling facturatienr. …. Cultureel Centrum 
enz….. 

 
Welke uitgaven worden niet terugbetaald: 
 

• Catering 
• Kosten honoraria sprekers hoger dan 300,00 euro – voor 

uitzonderingen moet een motivatie en duidelijke toelichting worden 
gegeven. 

 
Timing: 
 

- Eind oktober insturen van het aantal feestelingen via www.lentefeest.be 
- Eind november vaststellen bedrag per feesteling en per school 
- Eind november/begin december schrijven aan de comités met mededeling 

bedrag 
- Ten laatste op 01 juli indienen afrekeningsdossier bij de IMD 
- Binnen de 2 maand na indienen van het complete afrekeningsdossier 

betaling door de IMD van het verschuldigde bedrag. 
 
 
Voor bijkomende vragen, inlichtingen, hulp bij het opmaken van het 
afrekeningsdossier en voor de financiële aspecten kan men terecht op het e-
mailadres imd.oostvlaanderen@demens.nu . 
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Bijlage 1: Voorblad afrekeningsdossier 

 

 

 

Naam Comité LF/FVJ: 

 

Adres:   ...................................................................................  

 

GSM:  ...................................................................................  

 

Email:  ...................................................................................   

 

Rekeningnummer:  .................................................................................  

 

Verantwoordelijke indiening dossier:  ...................................................  

 
 
Handtekening 
 
 
 
(Datum – Naam en Voornaam) 
 
 


