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1

SITUERING VAN DE PROJECTOPROEP

Het sportbeleid van Vlaanderen is erop gericht om zoveel mogelijk inwoners van Vlaanderen tot sporten
aan te zetten en te houden.
Via deze projectoproep wil de Vlaamse overheid specifiek de actieve aanwezigheid van meisjes en vrouwen
verhogen, zowel in de actieve sportbeoefening als in de omkadering (als trainster, coach, official, bestuurder,
...).
De cijfers rond de vrouw/man verdeling in de georganiseerde sport worden jaarlijks gemonitord op het
kennisplatform van Sport Vlaanderen. In 2021 maken vrouwen 41% uit van de sporters, 35% van de trainers,
27% van de bestuursleden in Vlaamse sportclubs en 16% van de bestuurders in de Vlaamse sportfederaties.
Deze cijfers tonen duidelijk aan dat er een onevenwicht zit in de verhouding, met een duidelijke
ondervertegenwoordiging van vrouwen in sleutelposities. De cijfers tonen aan dat er actie nodig is om dat
evenwicht te herstellen. Als we dieper in de cijfers duiken zien we ook grote verschillen tussen de sporten
onderling, waardoor er ook geen veralgemening in probleemanalyse en probleemoplossing mag toegepast
worden.
Met deze oproep geven we een extra boost aan federatieprojecten en projecten van organisaties voor
sportieve vrijetijdsbesteding (OSV’s) om op maat van de sportfederatie of OSV de activatie van meisjes en
vrouwen te verhogen.

2

WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?

Elke erkende sportfederatie en organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) kan een aanvraag
indienen.
De Vlaamse overheid subsidieert het project gedurende de twee werkingsjaren 2023 en 2024, met als doel
tijdens en na deze periode een positief effect op vlak van de deelname van meisjes en/of vrouwen op vlak
van de actieve sportparticipatie en/of sportomkadering te realiseren.

3

CRITERIA VOOR ONTVANKELIJKHEID EN BEOORDELING VAN DE AANVRAGEN

3.1

Ontvankelijkheid van projectaanvragen

Een dossier wordt ontvankelijk verklaard indien het beantwoordt aan de hierna vernoemde criteria:
‐

‐
‐
‐

Het volledige projectdossier (zie 3.2) moet ten laatste op 1 november 2022 om 23u59 digitaal
ingediend worden via het platform erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector
binnen het e-loket van Sport Vlaanderen. In de rubriek Formulieren van dit platform zal hiervoor
vanaf 3 oktober 2022 een subsidieaanvraagformulier beschikbaar gesteld worden.
De indiener van de projectaanvraag is een erkende sportfederatie of organisatie voor de sportieve
vrijetijdsbesteding.
Het betreft een project tijdens de werkingsjaren 2023 en 2024. Het project moet ten laatste
opgestart worden op 1 april 2023. Dit moet blijken uit het ingediende dossier.
Er kan maximaal één project per sportfederatie of OSV worden ingediend. Indien een erkende
sportfederatie deel uitmaakt van een OSV, kan er voor die vorm van sportieve vrijetijdsbesteding,
slechts één dossier worden ingediend: ofwel door de erkende sportfederatie, ofwel door de OSV, in
samenwerking met de betrokken erkende sportfederatie.
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3.2

Wat moet ingediend worden?

Een dossier via het subsidieaanvraagformulier in het platform erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sector. Dit dossier bevat minstens volgende onderdelen:
‐
‐
‐
‐
‐

3.3

een inhoudelijke omschrijving van het project;
raming van het beoogde aantal deelnemers/sportclubs;
de mate waarin het project beantwoordt aan de beoordelingscriteria (zie 3.3);
een begroting van het project voor 2023 en 2024;
een projectplan voor de volledige duur van het project, dat minstens volgende elementen bevat:
o de doelstellingen;
o de concrete acties;
o de beoogde resultaten;
o de timing;
o de projectuitvoerders.
Beoordelingscriteria voor de projectaanvragen

De ingediende dossiers die ontvankelijk verklaard zijn, worden getoetst aan de hieronder opgesomde
beoordelingscriteria:
‐

‐

‐

‐

Doelstelling en meerwaarde (20%)
o De mate waarin het project initiatieven realiseert die inzetten op een verhoogde
participatie van meisjes of vrouwen en de mate waarin deze initiatieven vernieuwend zijn
voor
het
beleid
van
de
sportfederatie/OSV.
Met inbegrip van de inzet op diverse profielen en totaalaanpak: de mate waarin er aandacht
is voor de verschillende rollen van meisjes of vrouwen (sporter, trainer, coach, official,
bestuurder, …).
Relevantie (20%)
o De mate waarin het project inspeelt op de behoeften of het potentieel van de
sportclubs/aangesloten verenigingen, aangeboden sport/sportieve vrijetijdsbesteding of
de maatschappij, rekening houdend met de meerwaarde ten opzichte van bestaande
initiatieven.
o Welke noden zijn er en welk potentieel is er? Hoeveel extra inzet op het vlak van meisjes
of vrouwen is relevant binnen jouw sportfederatie/OSV en sportclubs/aangesloten
verenigingen? Daarbij rekening houdend met het eventuele onevenwicht in cijfers voor de
verschillende rollen (sporter, trainer, coach, official, bestuurder, …).
Impact en potentieel (20%)
o De beoogde kwalitatieve en kwantitatieve impact.
o Hoeveel meisjes of vrouwen zullen worden bereikt (enerzijds) en geactiveerd (anderzijds),
op korte (2023-2024) en langere (vanaf 2025) termijn?
Effectiviteit en duurzaamheid (20%)
o De mate waarin het projectplan en de gekozen methodiek(en) garanties biedt op de
effectieve realisatie van de vooropgestelde impact, zowel tijdens als na de projectsubsidies.
o De mate waarin en manier waarop de doelgroep/eindgebruiker betrokken wordt bij de
opmaak, de implementatie en de evaluatie van het project.
o De mate waarin en manier waarop samengewerkt wordt met personen of organisaties met
specifieke expertise om kwaliteit van het project naar hoger niveau te tillen en meer impact
te hebben.
o De mate van aandacht voor duurzame activatie van de deelnemers aan het project.
o De mate van aandacht voor communicatie op maat van de doelgroep.
o De mate waarin er zowel op niveau van de sportclubs als op niveau van de sportfederatie
of OSV gewerkt wordt.
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De mate van aandacht voor verschillende socio-economische of andere drempels
(intersectionaliteit).
o De mate waarin het project gebruik maakt van verschillende methoden om
gendergelijkheid te bereiken, met name: beleid voor gelijke behandeling, positieve acties,
gendermainstreaming, ...
Visie en doelmatigheid (20%)
o De mate waarin initiatieven worden genomen zodat het project past en ingebed is of wordt
binnen de algemene visie, de doelstellingen en het beleid van de sportfederatie/OSV en
haar sportclubs/aangesloten verenigingen.
o

‐

4

HOE VERLOOPT DE VERDERE PROCEDURE?

Het volledige dossier wordt ten laatste op 1 november 2022 om 23u59 digitaal ingediend via het platform
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector binnen het e-loket van Sport Vlaanderen. In
de rubriek Formulieren van dit platform zal hiervoor een subsidieaanvraagformulier beschikbaar gesteld
worden.
Op basis van de criteria omschreven in 3.1 wordt de ontvankelijkheid beoordeeld.
Vervolgens worden de ontvankelijk verklaarde dossiers voorgelegd aan een beoordelingscommissie met
vertegenwoordigers van zowel Sport Vlaanderen als externen met o.a. expertise inzake
gendergelijkwaardigheid en sport. Zij zal op basis van de bovenvermelde beoordelingscriteria een ranking
opmaken op basis van de behaalde score op de beoordelingscriteria. De beoordeling gebeurt op basis van
de ingediende projectdossiers. De sportfederatie of OSV wordt niet gehoord. De beoordelingscommissie kan
wel specifieke vragen tot verduidelijking stellen. Deze contactopname zal via Sport Vlaanderen gebeuren.
Op basis van de toegekende scores wordt een globale rangschikking opgemaakt en zullen in functie van de
rangschikking en het beschikbare budget de subsidies toegekend worden. Projecten met een totale score
onder 50/100 worden niet mee opgenomen in de rangschikking, alsook projecten die op één van de
beoordelingscriteria minder dan de helft scoren. De beoordelingscommissie bezorgt haar inhoudelijk advies
aan Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen bezorgt finaal haar advies aan de minister van Sport. Dat advies
omvat onder andere de rangschikking, het inhoudelijk advies, het maximaal geadviseerde subsidiebedrag
per project en het financieel advies (waarbij kan geadviseerd worden om bepaalde kosten niet of voor een
lager aandeel te aanvaarden).
De definitieve toekenning gebeurt door de Vlaamse minister bevoegd voor Sport (ten laatste eind december
2022). De projectaanvragers worden ten laatste 10 januari 2023 op de hoogte gebracht, waarna de projecten
ten laatste op 1 april 2023 van start moeten gaan. Bij de definitieve toekenning van de steun door de minister
van Sport zal een subsidiebesluit opgemaakt worden waarin alle bepalingen en eventuele specifieke
modaliteiten omtrent de toegekende subsidie opgenomen zullen worden.
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HOEVEEL BEDRAAGT DE PROJECTSUBSIDIE?
‐
‐

Het krediet van deze subsidie-oproep bedraagt 500.000 euro. Het krediet is voorzien via
begrotingsartikel HG0-1HFD2NA-WT.
De subsidie van de Vlaamse overheid kan enkel ingezet worden tijdens de periode van 1 januari
2023 tot en met 31 december 2024. Enkel kosten die binnen deze periode gemaakt worden en die
door de minister (op advies van Sport Vlaanderen) aanvaard werden, zijn subsidieerbaar.
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6

SUBSIDIEERBARE KOSTEN

De volgende kosten van de sportfederatie, respectievelijk de organisatie voor de sportieve
vrijetijdsbesteding, zijn subsidieerbare kosten voor de uitvoering van het project:
1° brutosalaris projectmedewerkers;
2° RSZ-werkgeversbijdrage projectmedewerkers
3° eindejaarspremie en vakantiegeld projectmedewerkers;
4° dienstverhuringskosten voor projectmedewerkers;
5° verplaatsingskosten projectmedewerkers;
6° huur sportaccommodaties;
7° kosten voor informatie, communicatie en promotie;
8° transportkosten sportmateriaal;
9° aankoop/huur/afschrijving sportmateriaal;
10° specifieke kosten, noodzakelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het project waarvoor het
agentschap Sport Vlaanderen voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven.
De subsidie kan aangewend worden voor de aanvaarde subsidieerbare kosten die in de periode tussen 1
januari 2023 en 31 december 2024 gemaakt worden. Afschrijvingen dienen te gebeuren conform de
geldende verenigingswetgeving, de boekhoudkundige verplichtingen en de fiscale afschrijfmethoden, die
van toepassing is op je vereniging.
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UITBETALINGSMODALITEITEN

Als algemeen principe wordt gesteld dat de uitkering van de subsidieschijven door Sport Vlaanderen de
volgende uitbetalingsmodaliteiten zal volgen:
o
o

o
o
o

Een eerste schijf van 45% wordt na ondertekening van het subsidiebesluit uitbetaald.
Een tweede schijf van 45% wordt uitbetaald na afloop van het eerste projectjaar en na
goedkeuring van het jaarlijks voortgangsverslag. Het voortgangsverslag 2023 (dat bestaat
uit een financieel en inhoudelijk deel) wordt ten laatste 31 januari 2024 bezorgd aan Sport
Vlaanderen.
Een saldo van maximaal 10% wordt uitbetaald na goedkeuring van het eindverslag 2024
(dat bestaat uit een financieel en inhoudelijk deel).
Het eindverslag 2024 wordt ten laatste 1 april 2025 bezorgd aan Sport Vlaanderen.
Het toegekende bedrag kan niet hoger zijn dan de aangetoonde en aanvaarde kosten.
Indien de kosten lager zijn dan de al betaalde subsidie, wordt het niet bestede deel van de
betaalde voorschotten teruggevorderd.

Het financiële deel van het voortgangsverslag bestaat per werkingsjaar voor de erkende sportfederaties
(indien zij beschikken over een analytische boekhouding), de gesubsidieerde sportfederaties en de OSV’s uit
de analytische saldibalans. Om de controle over de besteding van de projectsubsidie te voeren, kunnen er,
indien nodig extra verantwoordingsstukken opgevraagd worden. Voor de louter erkende sportfederaties
(die niet beschikken over een analytische boekhouding) bestaat het financiële deel van het
voortgangsverslag per werkingsjaar uit de verantwoordingsstukken behorend tot het project om een
controle over de besteding uit te voeren.
Sport Vlaanderen kan op elke moment (bijkomende) verantwoordingsstukken opvragen om een controle te
voeren in functie van de besteding van deze projectsubsidie.
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SCHIJF

WANNEER

%

RAPPORTERING

1

Bij ondertekening van het subsidiebesluit

45%

/

2

Na afloop van projectjaar 2023

45%

Voortgangsverslag 2023

3

Na afloop van projectjaar 2024

10%

Eindverslag 2024
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SLOTBEPALINGEN
‐
‐

‐
‐

‐

De steun wordt verstrekt binnen de door Sport Vlaanderen voorziene middelen in het kader van
deze projectoproep.
Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als erkennende en subsidiërende instantie te
verhogen moeten de verschillende partners betrokken bij dit project in alle gedrukte en
digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie over het
project de steun van de Vlaamse overheid vermelden en op elke informatiedrager gebruik
maken van het logo van de Vlaamse overheid.
De projectindiener gaat de verbintenis aan om de gegevens met betrekking tot het project die
door Sport Vlaanderen gevraagd worden, te verstrekken.
De projectindiener draagt er zorg voor dat de administratie met betrekking tot het project op een
overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd en dat deze een juist en actueel beeld geeft van
de voortgang en het financieel verloop van het project.
Sport Vlaanderen kan steeds ter plaatse de aanwending van een projectsubsidie controleren.

Meer info
Sport Vlaanderen
Afdeling Subsidiëring
Arenbergstraat 5, 1000 Brussel
E-mail: subsidiering@sport.vlaanderen
Telefoon: 02/209 45 71
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