
Jeugdverenigingen: limitatieve lijst 

Voorwaarden 
 
De jeugdvereniging moet aan alle onderstaande criteria voldoen om op de limitatieve lijst van 
erkende jeugdverenigingen te komen: 

 

o De jeugdvereniging of organisatie (meestal een vzw) voldoet niet aan de 

definitie jeugdwerk zoals vermeld in het Decreet van de Vlaamse Overheid 

van 20 januari 2012, houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 

o EN er wordt een aparte ledenbijdrage gevraagd (eventueel na te vragen bij de 

jeugdvereniging in kwestie); 

o EN het gaat om een vereniging in groepsverband, individuele begeleiding komt 

niet in aanmerking; 

o EN de organisatie zet zich in voor een specifieke doelgroep: 

▪ Kinderen en jongeren met een verstandelijke of fysieke beperking, 

psychisch probleem (bv. gedragsstoornis) of medisch probleem.  

▪ Kinderen en jongeren uit sociaal moeilijke situaties: 
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- ’T Leebeekje vzw (Gent): maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit de 

wijk Nieuw Gent (www.leebeekje.be)    

- Accent Actief Spermalie (Brugge): Organiseren zomerstages voor personen met een 

visuele beperking. Dit is een meerdaagse activiteit met verschillende workshops en 

initiaties: een vierdaagse voor lagere schoolkinderen (al dan niet met overnachting) en 

een vierdaagse voor jongeren uit het secundair (met overnachting). (http://www.de-

kade.org/PortaalDeKade/Structuur-De-Kade/Begeleidingscentrum-campus-

Spermalie/Aanbod/Blind--slechtziend/Kinderen-en-jongeren/Thuisbegeleiding-

Accent/Wat-doen-we) 

- AJOK vzw (Gent) Vrijwilligersorganisatie die ijvert voor een toegankelijk en 

kwalitatief vakantieaanbod, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren uit 

maatschappelijk kwetsbare situaties.  www.ajokvzw.be  

- Albezon (vzw Apart): kamp in het buitenland waarvan een gedeelte van de 

deelnemers uit de bijzondere jeugdzorg 

komt:  (http://www.vzwapart.be/vzwapart_albezon_index.php)     

- Appelsien (Lokeren): vereniging jongeren met een handicap 

(www.jeugddienst.appelsien.be) 

- Autisme Limburg: vrijwilligersorganisatie die jeugdwerking organiseert voor kinderen 

en jongeren met een autisme spectrum stoornis. 

http://www.autismelimburg.be/pages/wie-zijn-wij.php  
- BANAKA vzw - Basic Natuur Kampen/ Kansen voor bijzondere jongeren (kansarme 

gezinnen, jongeren uit voorzieningen of instellingen en jongeren die het moeilijk 

hebben. (http://banaka.be).  
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- Bataclan aslb Brussel (CM126): https://www.bataclan.be/spip.php?article32 

Organisatie voor personen met een handicap. Organiseren in de schoolvakanties 

themaweken 75 euro / week  

- Bekina (Gent): Een vereniging voor kinderen en jongeren die hoogbegaafd of 

uitzonderlijk getalenteerd zijn. Organiseren kampen. https://www.bekina.org 

- Boenk Gent : BOENK! organiseert in de vakantieperiodes kampen voor maatschappelijk 

kwetsbare https://boenkgent.be/ 

- Brailleliga (CM 111): https://www.braille.be/nl/over-ons/nieuws/2017/07/de-

brailleliga-op-zeekamp 

- DaCelfdoen – Kamp voor kinderen van 3 tot 14 jaar met een DCD (Developmental 

Coordination Disorder)-problematiek of andere milde motorische problemen. 

(http://dacelfdoen.123website.be/)  

- De Boomhut voor kinderen en jongeren vzw (Kapellen) – Groeikampen voor kinderen 

en jongeren rond bepaalde thema’s zoals zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en 

gezonde voeding. (http://www.de-boomhut.be/vakantiewerking.html)  
- De Kreek vzw (Lovenjoel) De Kreek organiseert creatieve kampen voor kinderen en 

volwassenen met of zonder verstandelijke beperking met oog op integratie tussen 

beide doelgroepen. http://dekreekvzw.be/index.php  

- De Zonnebloemblaadjes vzw: vereniging die zich inzet voor de integratie van kinderen 

en jongeren met een handicap (http://www.zonnebloemblaadjes.be/)   
- Diabetes liga Vlaanderen: jongerenvakanties (http://www.diabetes.be/)  

- Dyade vzw – De Kababe (Oostende) – Vrijetijd zonder drempel voor alle kinderen, 

jongeren en jeugdige volwassenen met een beperking en beperkte toegang tot het 

reguliere vrijetijdsaanbod. (http://www.dyadevzw.be/)  

- Een stapje in de wereld (CM108): http://www.stapjeindewereld.be/ Organisatie die 

kampen organiseert voor kansarme gezinnen – enkel de jongerenkampen 

- Fantasstisch vzw (WVL) - https://www.vzwfantasstisch.com/. Fantasstisch is een 

vereniging die zich inzet voor personen met autisme (kinderen, jongeren en 

volwassenen) 

- Fielgoed (Heusden) – organiseren kampen voor kinderen met milde motorische 

problemen. (http://www.fielgoed.be) 

- Fonkelster (WVL) - https://www.fonkelster.be/kinderkampen. Organiseren 

kinderkampen voor hoogsensitieve kinderen en jongeren. 

- Funfabriek vzw: Organiseert funkampen voor kinderen met autisme. 

(www.defunfabriek.be) 

- Hartekamp vzw (Ingelmunster): vereniging voor kinderen met een beperking 

(http://www.hartekamp.be/cmsms/)  

- Het balanske (Sint-Joris-Winge): vrijetijdscentrum voor personen met een handicap. 

(www.balanske.be) 

- HSP Vlaanderen: kampen voor jongeren met hoog sensitiviteit 

(https://www.hspvlaanderen.be/index.php?p=jongerenkampen 

- Iktic Tourettevereniging België: organiseren kampen voor kinderen en familieleden 

met Tourette (www.iktic.be) 

- Jassper: organiseert kampen voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen. 

(www.jassper.org) oke  
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- Jekali (Temse): jeugdvereniging (13 – 18 jaar) voor blinden en slechtzienden die 

jeugdkampen organiseert. Onstaan onder de vleugels van Blindenzorg Licht en Liefde 

en VeBeS (www.jekali.be) 

- Joepie vakantiekampen (Beernem): is een erkende VZW en biedt kleuters, alsook 

kleuters en kinderen met een beperking of individuele aanpak en noden 

vakantiewerking aan. Samen knutselen, bewegen en vooral genieten onder leiding van 

ervaren monitoren. (https://joepievakantiekampen.jimdo.com/) 

- Jong vzw (Gent): jeugdvereniging voor kwetsbare doelgroepen (www.vzwjong.be)  
- Jong-Fevlado vzw (Gent): vereniging voor dove jongeren 

(http://www.jongfevlado.com/) (o.a. De Witte’s doordrijvers) 

- Kaïnkamp vzw (Wilrijk): integratiekamp voor kinderen van 6 tot 13 jaar met 

ontwikkelingsproblemen, mentale en/ of sociale handicap , afkomstig uit een zwakker 

sociaal milieu, die het grootste deel van het jaar in een instelling verblijven. 

(https://kainkamp.wordpress.com/)   

- Kedokids (Turnhout)(Piramime vzw): vzw die kampen en activiteiten organiseert voor 

dove kinderen tussen 5 en 15 jaar. http://www.piramime.be/kedokids 

- KHioo vzw (Alken): Vereniging voor jongeren met een beperking. www.khioo.be  

- KIDS vzw (Hasselt): kampen voor kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn of 

kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis of spraaktaalstoornis. 

(http://www.kids.be/) 

- Kinder Ado en Diabetes vzw: kampen voor diabetespatiënten (www.vdka-diabetes.be) 

- Kiwanis - Joehoe (Diksmuide): kampen voor kinderen met autisme 

(http://www.kiwanis.be/diksmuide-yzer/joehoe) 

- Leergoed (Kortemark): organiseert kampen vooral voor kinderen waarvoor een 

‘gewoon’ kamp te druk is. Kinderen die vlug overprikkeld zijn, kinderen met ASS, 

motorische beperkingen, die het emotioneel en sociaal wat moeilijker hebben in 

(grotere) groep. (https://www.leergoed.be/) 

- Love in action vzw: organiseren kampen voor kansarmen  

(http://www.loveinactionvzw.be/nl/kinderclub_regenboog.asp) 

- Meer mij (WVL) - https://www.meermij.be/vakantiewerking. Organiseert ook kampen 

voor meerbegaafde kinderen 

- NOWEDO vzw: Noord-Westvlaamse vereniging voor Doven en Slechthorenden. 

(http://www.nowedo.be).  

- Oepekka (Meldert) Vrijetijdsvereniging die socio-culturele activiteiten aanbiedt aan 

(rand)normaalbegaafde en aan minderbegaafde jongeren met een diagnose in het 

autismespectrum, aan hun familie of aan hun naaste omgeving voor leden tussen 10 en 

18 jaar. http://users.telenet.be/oepekka/info.htm  

- Oranje vzw (Oost en West-Vlaanderen): vereniging jongeren met een handicap 

(www.oranje.be)  

- ORKA (vzw ReumaNet): kampen voor kinderen met reuma. 

(http://www.reumanet.be/orka).  

- Overleie Revalidatiecentrum : organiseert kampen in de vakantie 

(http://www.rcoverleie.be/) 

- Pinocchio vzw: Kampen voor kinderen met brandwonden http://www.vzw-pinocchio-

asbl.be 

- Pirlewiet: Zij organiseren vakanties voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen 

die in armoede leven en omwille van financiële of daarmee samenhangende redenen 

niet op vakantie kunnen gaan. https://www.pirlewiet.be/doorverwijzers/. 
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- Saying goodbye: Een vereniging die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen 

die recentelijk of langer geleden geconfronteerd worden met het verlies van een 

dierbare. Zij organiseert een jaarlijks rouwkamp voor kinderen en jongeren.– 

(http://www.saying-goodbye.be/) 

- Spina Bifida – Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus vzw - Kamp voor 

jongeren met een beperking (spina bifida) met oog op de verhoging van de 

zelfredzaamheid. (http://www.spinabifida.be/).  

- Stapke in de wereld vzw: stapke in de wereld is een VZW die kwalitatieve vakanties 

en leuke activiteiten organiseert voor een betaalbare prijs. De doelgroep zijn 

kinderen, tieners, moeders en gezinnen uit Herent en omliggende gemeenten, die 

dapper rondkomen met een te klein budget. (www.stapkeindewereld.be) 

- T’Hope - Jakedoe(Roeselare): Vereniging waar armen het woord nemen 

Welzijnsschakel. (http://www.thope.eu/) 

- Taalpaleis (Samenlevingsopbouw) (Ronse) Samenwerking tussen de stad Ronse en 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. (http://taalpaleis.blogspot.be/) 

- Thebe vzw (Maasmechelen): jeugdwelzijnswerking met aandacht voor kinderen en 

jongeren met een verhoogde kans op maatschappelijke kwetsbaarheid. 

(www.thebe.be) 

- Totaal vzw (Grimberge): We organiseren kampen voor kinderen met een (vermoeden 

van) een taalontwikkelingsstoornis (ontwikkelingsdysfasie). 

(https://www.vzwtotaal.be/kampen) 

- Vlaamse liga tegen kanker: Vakantiekampen voor kankerpatiënten van 6 tot 16 jaar. 

Samenwerking met 4 kinderkankerliga’s in Vlaanderen (UZ Gent, UZ Leuven, UZ Brussel 

en UZ Antwerpen). www.vakantiekamp.be  

- Wemelkamp vzw: kampen voor ADHD (www.wemelkamp.be) 

- WVA vzw: vrije tijd voor personen met een beperking – organiseren reizen en 

weekends (www.wvavzw.be) Hebben ook een jongeren werking: 

http://www.wvavzw.be/jobin/ - vraag CM 111 

- Yieha! vzw (Gent): jeugdvereniging voor kinderen met en zonder beperking 

(www.yiehavzw.be)  

- Zjoef – jongerenwerking Zelik. Een jongerenwerking voor jongeren vanaf 12 jaar voor 

jongeren die het moeilijk hebben in een grote groep. Valt onder KVG Leuven 

(organisatie voor personen met een handicap). (http://zjoef.weebly.com/).  
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