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Levensloop Grants: Reglement 2020 
 

1. Thema 
Projectoproep voor initiatieven die ten goede komen aan het welzijn van patiënten en hun naasten. 

2. Context 
Om de lokale gemeenschappen die Levensloop organiseren te bedanken voor hun opmerkelijke 

inspanningen in de strijd tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopweekend te 

ondersteunen wil Stichting tegen Kanker een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale 

initiatieven die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten te steunen! 

Deze “Levensloop Grants” zijn ook een manier om tegemoet te komen aan de lokale noden op het 

terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van Stichting tegen Kanker passen. 

Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk van een regio kunnen een aanvraag 

indienen voor steun aan een operationeel project dat bijdraagt aan het welzijn van patiënten en hun 

naasten. De mogelijke bestemming is doelbewust ruim gehouden om aan de lokale noden te kunnen 

beantwoorden.  

3. Selectiecriteria 
Vooraleer het project aan de jury wordt voorgelegd, wordt nagegaan of het project aan een aantal 

essentiële criteria voldoet.  

Stichting tegen Kanker mandateert zijn experts om eerst te oordelen of het project niet indruist tegen 

de: 

- Ethische code van Stichting tegen Kanker; 

- Wetenschappelijke validiteit en de missies van Stichting tegen Kanker  

- Waarden van Stichting tegen Kanker 

Daarnaast wordt ook nagegaan of het project binnen het kader van de Levensloop Grants past: 

- Het project moet bijdragen aan het welzijn van patiënten en hun naasten.  

Medisch wetenschappelijk onderzoek & preventie zijn uitgesloten. 

- De aanvraag bedraagt minimaal € 1000 en maximaal €5000; 

- Het project moet op zichzelf staan of indien exceptioneel het project waarvoor financiële steun 

wordt aangevraagd toch een onderdeel uitmaakt van een totaal project, moet duidelijk 

worden aangegeven waarvoor exact financiering bij Stichting tegen Kanker wordt 

aangevraagd.  Bovendien moet ook worden aangetoond dat het restbudget met eigen 

middelen kan gefinancierd worden.  
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- De promotor die het project indient moet een geldig rechtspersoon zijn op het moment van 

indienen en een bankidentificatiefiche voorleggen;  

- De partij die een project indient, mag maximaal 2 verschillende projecten indienen per jaar. 

Per jaar mag hetzelfde project maar 1 keer worden ingediend. Het project mag het volgende 

jaar wel opnieuw ingediend worden; 

- Het project moet binnen de 3 maanden na de toekenning van de Grant van start gaan (de 

eerste stappen moeten ondernomen worden); bovendien mag het project niet afgesloten zijn 

op het moment van de bekendmaking van het resultaat van de selectieprocedure. 

- De partij die een project indient, moet een band hebben of willen opbouwen met de 

Levensloop waar de aanvraag wordt ingediend. Daarom moet het organisatiecomité van de 

Levensloop waarbij de aanvraag wordt ingediend copromotor zijn van het project; het 

copromotorschap is de eerste stap in de aanvraagprocedure van een Levensloop Grant. 

- Het project druist niet in tegen de missies van Stichting tegen Kanker (welzijn van patiënten 

en hun naasten, preventie, sociale begeleiding en informeren). 

 

De experten van het departement Grants van Stichting tegen kanker mogen dus, gemotiveerd, een 

project ontoelaatbaar verklaren op basis van de selectiecriteria. Dit project zal dus niet voorgesteld 

worden aan de Jury. 

4. Algemene bepalingen 
De ontvangende organisatie en de projectverantwoordelijke engageren zich om het project, zoals 

beschreven in de aanvraag ingediend bij Stichting tegen Kanker te realiseren. 

Projectaanvragen van minimaal €1.000 en maximaal €5.000 komen in aanmerking. 

Elke financiering toegekend door Stichting tegen Kanker zal het voorwerp zijn van een eigenlijke 

overeenkomst.  

De overeenkomst zal de modaliteiten van de betaling en de rechten en plichten van alle partijen 

verduidelijken.  

Een onafhankelijke jury van de Levensloop Grants beslist op een soevereine manier over de 

geselecteerde projecten en de toegekende bedragen per project.  Deze selectie wordt aan de raad 

van bestuur van Stichting tegen kanker voorgelegd ter goedkeuring. Er is geen herziening mogelijk in 

geval van weigering van een project of een gedeeltelijke toekenning van de gevraagde financiering. 
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5.  Tijdsschema 
Per jaar worden twee oproepen georganiseerd.  

Voor Levenslopen in het voorjaar van 2020 kunnen projecten ingediend worden van 3 februari 

t.e.m. 8 juli 2020. De laureaten worden bekendgemaakt eind september 2020.  

Voor Levenslopen in het najaar van 2020 kunnen projecten ingediend worden van 3 augustus 2020 

t.e.m. 16 december 2020. De bekendmaking van de laureaten gebeurt eind februari 2021. 

 


