Subsidiereglement voor ondersteuning van een
duurzame G-sportclubwerking in het werkingsjaar 2022

Artikel 1: Situering
Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook
mensen met een handicap wil Sport Vlaanderen zoveel mogelijk stimuleren tot sportparticipatie.
Sport Vlaanderen wil met dit subsidiereglement G-sportclubs of reguliere sportclubs met een Gwerking ondersteunen voor hun duurzame G-sportclubwerking. Een G-sportclubwerking die aanspraak
wil maken op deze subsidie, dient via een sterk onderbouwd concept bij te dragen aan het Gsportaanbod in Vlaanderen.

Artikel 2: Definities
§1 Personen met een handicap: Personen met langdurige fysieke, verstandelijke of zintuiglijke
beperkingen, psychische kwetsbaarheid, autisme of met een chronische aandoening die hen in
wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid
met anderen te participeren in de samenleving en meer bepaald wat de sport betreft.
§2 G-sport: Elke sportparticipatie uitgeoefend door personen met een auditieve, fysieke,
verstandelijke of visuele handicap, psychische kwetsbaarheid, autisme of met een chronische
aandoening.
§3 Duurzame werking: een, binnen het kader van een sportclub die langer dan 1 jaar bestaat,
regelmatig sportaanbod, op vastliggend tijdstip, bekend gemaakt bij leden en niet-leden, en onder
leiding van gediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleiders.
§4 Ervaringsdeskundige lesgever: Een ervaringsdeskundige lesgever G-sport is iemand die ervaring
heeft in het lesgeven aan een specifieke doelgroep. De kennis van de persoon is niet gebaseerd op
studie maar wel op eigen ervaring. Om als ervaringsdeskundige lesgever erkend te worden, moet je
aantonen dat je minstens 3 jaar aaneensluitend lesgever was:
-

Voor een specifieke sport,
En aan een specifieke doelgroep (auditief, visueel, fysiek, psychisch, verstandelijk of chronisch
zieken)
En dit minimaal 1 uur per twee week

Artikel 3: Wie kan een aanvraag indienen?
§1 Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden door

Juli 2021

Pagina 1 van 6

-

G-sportclubs, aangesloten bij een erkende (G-)sportfederatie conform het decreet op de
georganiseerde sportsector van 10 juni 2016.
Sportclubs, aangesloten bij een erkende sportfederatie conform het decreet op de
georganiseerde sportsector van 10 juni 2016, met een duurzame G-sportwerking.

§2 De subsidieaanvrager heeft een vaste contactpersoon voor de duurzame G-sportclubwerking.
§3 Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden door bij voorkeur vzw’s die hoofdzakelijk
sportactiviteiten organiseren. Aanvragen voor individuele hulp kunnen dus niet.
§4 De subsidieaanvrager is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad en wordt, wegens haar activiteiten, beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse
Gemeenschap.

Artikel 4: Op welke manier wordt jouw dossier beoordeeld?
§1 De subsidiedossiers worden in eerste instantie beoordeeld op ontvankelijkheid door het
Agentschap Sport Vlaanderen. De volgende dossiers zijn onontvankelijk:
a) Dossiers die de deadline voor indiening niet respecteren (cfr. artikel 6 §2);
b) Duurzame G-sportclubwerking die op grond van artikel 3 niet in aanmerking komen voor
subsidiëring;
c) Dossiers waarvan het aanvraagformulier niet volledig werd ingevuld.
Sport Vlaanderen kan ook bijkomende gegevens opvragen en bepaalt daartoe een termijn. Als de
bijkomende gegevens niet worden bezorgd, kan het dossier alsnog onontvankelijk worden verklaard.
§2 De ontvankelijke subsidiedossiers, worden vervolgens inhoudelijk door het Agentschap Sport
Vlaanderen beoordeeld. Sport Vlaanderen richt hiervoor een beoordelingscommissie op. Bij de
beoordeling wordt volgend scoresysteem gehanteerd:
a) Aantal actieve leden. De (G-)sportclub heeft minimum 5 leden met een verstandelijke en/of
psychische kwetsbaarheid en/of autisme en/of een chronische aandoening. En/of de (G)sportclub heeft minimum 3 leden met een fysieke en/of een auditieve en/of een visuele
handicap
Maximale score is 6 punten en de minimale 0 punten.
b) Duurzaam G-sportaanbod: de mate waarin er trainingsuren per week worden georganiseerd.
Er is een minimum aanbod van een tweewekelijks (1 training/2weken) training gedurende
minstens 25 weken op jaarbasis.
Maximale score is 3 punten en de minimale 0 punten.
c) Trainers/begeleiders: de mate waarin wordt beroep gedaan op gediplomeerde lesgevers en/of
ervaringsdeskundige begeleiders
Maximale score is 3 punten en de minimale 0 punten.
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d) Vormingsbeleid: het aantal geslaagden op jaarbasis in een opleiding relevant voor de G-sport
en/of het aantal zelf georganiseerde vormingsactiviteiten. Vormingen uit de periode oktober
2020-september 2021 komen in aanmerking.
Maximale score is 3 punten en de minimale 0 punten.
e) Samenwerking: de mate waarin de G-sportwerking samenwerkt met andere organisaties
teneinde haar werking uit te bouwen.
Maximale score is 3 punten en de minimale 0 punten.
f) Bestuurlijk kader: de mate waarin de G-sportwerking is vertegenwoordigd in het bestuur van
de (G-)sportclub en de (G)-sportclub het vzw-statuut heeft.
Maximale score is 2 punten en de minimale 0 punten.
§3 Duurzame G-sportclubwerkingen moeten minimaal 12 op 20 behalen om in aanmerking te komen
voor subsidiëring. Deze rangorde is doorslaggevend. Rekening houdend met de door de
beoordelingscommissie aanvaarde projecten en ingediende begrotingen, de rangorde van de
beoordeelde aanvragen en de beschikbare middelen, wordt beslist welke dossiers ondersteund zullen
worden.
§4 Per subsidieaanvrager kan maximaal €5.000 worden toegekend.
Een G-sportclub met een duurzame werking in meerdere provincies kan een ondersteuning van
maximaal 15.000€ worden toegekend. Elke werking wordt getoetst aan de beoordelingscriteria in §2.
Het subsidiebedrag dat aangevraagd wordt, kan maximaal 75% van de begrote kosten bedragen.
§5 Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring:
-

Deelname- of inschrijvingsgelden aan sportieve manifestaties en relevante bijscholingen en
vormingen
Huur (sport)accommodatie
Communicatie, publiciteit en promotie
Vergoedingen voor lesgevers, begeleiders en scheidsrechters
Verzekeringen
Klein sportief materiaal
Duurzaam sportmateriaal (max. 20%)
Sportuitrusting indien het logo van Sport Vlaanderen is vermeld

Volgende kosten komen niet in aanmerking (niet limitatieve lijst):
-
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Catering
Organisatie sportdag, sportkamp, tornooi,…
Administratie kosten (vb. printen, telefoonkosten,…)
Uitstappen naar niet-sportieve activiteiten
Feesten (vb. Sinterklaasfeest)
Aanpassingen aan infrastructuur
Verblijfskosten
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§6 De subsidieaanvrager die al subsidies ontvangt van de Vlaamse overheid of andere Vlaamse
overheidsinstellingen, dient in de begroting of aanvraagdossier aan te geven hoeveel ze reeds
ontvangen (of aangevraagd) hebben, van welke overheid en waarvoor de gelden gebruikt worden.
§7 De subsidie kan niet aangewend worden voor een commerciële doelstelling.
Artikel 5: Uit welke onderdelen bestaat het dossier dat je indient?
Het dossier dat een organisatie indient, bestaat uit:
a) een aanvraagformulier dat volledig ingevuld wordt door een daartoe gemandateerd persoon.
Daarbij wordt verplicht gebruik gemaakt van het digitaal online subsidieplatform op
www.sport.vlaanderen/gsport .
b) Een gedetailleerde begroting, met overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven. Een
reguliere sportclub die een dossier indient voor de G-sportwerking moet een specifieke
begroting voor de G-sportwerking indienen. De begroting wordt ingevuld via het digitale online
subsidieplatform.

Artikel 6: Waar, hoe en wanneer dien je een dossier in?
§1 Subsidieaanvragen kunnen enkel digitaal gebeuren via het digitale online subsidieplatform op
www.sport.vlaanderen/gsport .
§2 De aanvragen kunnen uiterlijk tot en met 30 september 2021 ingediend worden voor een subsidie
in 2022.

Artikel 7: Hoe verloopt de verdere procedure?
§1 Het Agentschap Sport Vlaanderen beoordeelt de aanvragen en richt hiervoor een
beoordelingscommissie op.
§2 De definitieve toekenning gebeurt door het Agentschap Sport Vlaanderen. De subsidieaanvrager
wordt elektronisch op de hoogte gebracht van deze beslissing.
§3 De periode waarbinnen de subsidies gelden, loopt van 1 januari tot 31 december 2022.
§4 Na definitieve goedkeuring wordt 80% van het goedgekeurde subsidiebedrag uitbetaald. Het saldo
wordt uitbetaald na goedkeuring van de verantwoording. Voorschot en saldo worden op hetzelfde
rekeningnummer uitbetaald.
§5 Het financieel eindverslag zal minstens een ondertekende afrekeningstaat van inkomsten en
uitgaven en een inhoudelijk verslag moeten omvatten. Deze bewijsstukken dienen uiterlijk 2 maanden
na de einddatum (28 februari 2023) te worden ingediend, via het digitaal online subsidieplatform. De
verantwoordingsstukken (facturen e.d.) worden eveneens opgeladen via het online subsidieplatform.
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§6 Het totale bedrag dat uitbetaald wordt, kan niet hoger zijn dan de aangetoonde uitgaven. Het
uiteindelijke subsidiebedrag bedraagt maximum 75% van de aanvaarde en aangetoonde uitgaven.
Indien de kosten lager zijn dan de al betaalde subsidie, wordt het niet bestede deel van het voorschot
teruggevorderd.
§7 Door het aanvaarden van de subsidie verleent de begunstigde meteen aan het Agentschap Sport
Vlaanderen het recht om controle ter plaatse uit te oefenen op de aanwending van de toegekende
subsidie.
§8 Blijft de begunstigde in gebreke om verantwoording te verstrekken dan is hij tot terugbetaling
gehouden ten belope van het niet verantwoorde deel.
§9 Indien de G-sportclubwerking waarvoor de subsidiëring is aangevraagd niet kan plaatsvinden of
indien er wijzigingen zijn opgetreden in de bij de aanvraag verstrekte gegevens, deelt de
subsidieaanvrager dit onmiddellijk mee.

Artikel 8: Communicatieve return
§1 De aanvrager garandeert voldoende visibiliteit voor het Agentschap Sport Vlaanderen. Het
standaardlogo van het Agentschap Sport Vlaanderen wordt aangereikt in artikel 9.
§2 Bijkomend promoot de aanvrager de Vlaamse sensibiliseringscampagne onder de vorm van het
gebruik van de hashtag #sportersbelevenmeer op al de communicatiedragers van de G-sportwerking.
In overleg met het Agentschap Sport Vlaanderen wordt besproken welke promotiematerialen de
organisator hieromtrent kan voorzien.

Artikel 9: Te gebruiken logo

Meer info:
Agentschap Sport Vlaanderen
Afdeling Sportpromotie – Team Sporten zonder drempels
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Email: gsport@sport.vlaanderen
Of neem contact op met de G-sportconsulent in jouw provincie:
www.sport.vlaanderen/gsport
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