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Wedstrijd ik hoor er ook graag bij
21-02-2019
Elk jaar organiseert de Gehandicaptenadviesraad (GAR) de wedstrijd "Ik hoor er ook graag bij".
Dit jaar ligt de focus op scholen en jeugdverenigingen.
Zijn jullie een school of jeugdvereniging die gevestigd is in Hechtel-Eksel? Zijn jullie
recentelijk aan de slag gegaan om jullie gebouwen meer open te stellen voor personen
met een beperking? Of hebben jullie misschien bepaalde acties op poten gezet om te
sensibiliseren over de moeilijkheden waar mensen met een beperking dagelijks mee
geconfronteerd worden? Schrijf jullie dan in voor deze wedstrijd en vertel ons over jullie
inspanningen! Ieder initiatief, hoe klein ook, draagt immers bij tot een betere
toegankelijkheid voor personen met een beperking en dat willen wij graag stimuleren.
Elke ingezonden actie zal beoordeeld worden door een jury. De drie beste inzendingen
zullen beloond worden met een geldsom van respectievelijk €250, €100 en €50.
Je kan jouw organisatie/onderneming hier inschrijven tot en met 15 mei 2019.
(welzijn@hechtel-eksel.be )

Overzicht nieuws
Delen
PDF
Afdrukken
RSS

Bekijk ook
Aanvraagformulier algemene subsidie sportverenigigen
Volleybalwedstrijd
Internationale wedstrijd Oriëntatielopen lange afstand

Openingsuren Gemeentehuis

Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be

Volg Hechtel - Eksel op
Twitter
Facebook
Flickr
Youtube
Rss
Sitemap

