
 
 

Subsidies voor werkingen gericht naar 
atleten met een handicap 

 

 
 

SUBSIDIE VOOR OPSTARTENDE G-SPORTCLUBWERKING 
Sport Vlaanderen wil met dit subsidiereglement opstartende G-sportclubs of reguliere clubs die 
willen starten met een G-werking financieel ondersteunen. 
De aanvrager dient voor het indienen van een subsidieaanvraag een intakegesprek te hebben met 
de G-sportconsulent van één van de Sport Vlaanderen promotiediensten. 
Een dossier wordt ontvankelijk verklaard wanneer het tijdig, conform de voorwaarden en met een 
begroting is ingediend. Een beoordelingscommissie zal de aanvragen beoordelen en beslissen welke 
projecten ondersteund worden. 
 
Deadline voor het indienen van de aanvragen: 31/1/2018 
Per subsidieaanvraag kan maximaal jaarlijks een bedrag van 1000 euro voor maximaal drie 
opeenvolgende jaren worden toegekend. 
 

SUBSIDIE VOOR DUURZAME G-SPORTCLUBWERKING 
Sport Vlaanderen wil met dit subsidiereglement G-sportclubs of reguliere clubs met een G-werking 
financieel ondersteunen voor hun duurzame G-sportclubwerking. Het is een kwaliteitsimpuls voor 
(G-)sportclubs die al geruime tijd investeren in een goed uitgebouwd, duurzaam en kwaliteitsvol G-
sportaanbod. 
Een dossier wordt ontvankelijk verklaard wanneer het tijdig, conform de voorwaarden en met een 
begroting is ingediend. Sport Vlaanderen kan ook bijkomende gegevens op vragen. Indien deze niet 
worden bezorgd, kan het dossier alsnog onontvankelijk verklaard worden. 
 
Een beoordelingscommissie zal de aanvragen beoordelen volgens een scoresysteem, gebaseerd op 
aantal actieve leden, het duurzaam G-sportaanbod, de kwalitatieve begeleiding, het 
vormingsbeleid, de mate waarin het aanbod aangepast is aan de noden van de doelgroep en  de 
integratie van G-sport in het bestuurlijk kader. 
Op basis van een rangorde zullen de beschikbare middelen verdeeld worden. 
 
Deadline voor het indienen van de aanvragen: 30/09/2017 voor activiteiten in 2018 
Per subsidieaanvraag wordt maximaal jaarlijks een bedrag van 5000 euro toegekend. 
 

SUBSIDIE VOOR LAAGDREMPELIGE G-SPORTEVENEMENTEN 
Sport Vlaanderen wil met dit subsidiereglement goed uitgewerkte laagdrempelige G-
sportevenementen in de kijker plaatsen. Het G-sportevenement is een bovenlokale organisatie 
en heeft als doel zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan een één- of meerdaagse G-
sportactiviteiten en hen aan te zetten tot regelmatige sportbeoefening. 
 
Wat komt niet in aanmerking? Een lessenreeks, sportkampen, stages, oefensessies, trainingen, 
vormingsactiviteiten, workshops, campagnes, projecten, vieringen, provinciale/regionale 
wedstrijden, interclubwedstrijden... 
 
Een beoordelingscommissie zal de aanvragen beoordelen volgens een scoresysteem, gebaseerd op 
de kwaliteit van het dossier, de kwaliteit van het evenement, het innovatief karakter, de financiële 
haalbaarheid, de communicatie en organisatie. Evenementen moeten minimaal 14 op 20 behalen om 
in aanmerking te komen voor subsidiëring. Op basis van een rangorde zullen de beschikbare 
middelen verdeeld worden. Nieuwe aanvragen genieten voorrang bij de beoordeling tegenover 
projecten die in het verleden al georganiseerd zijn. 

Deadline voor het indienen van de aanvragen:  
 uiterlijk 30/09/2017 voor G-sportevenementen tussen 1/1/2018 en 30/06/2018 
 uiterlijk 15/03/2018 voor G-sportevenementen tussen 1/7/2018 en 31/12/2018 

Per subsidieaanvraag wordt maximaal jaarlijks een bedrag van 5000 euro toegekend. 
 

Alle subsidiereglementen en leidraden kan je terugvinden via   
https://www.sport.vlaanderen/g-sport-in-vlaanderen/financiele-ondersteuning-g-sport/ 


