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 Aanvraag van een subsidie voor de 
gehandicaptensport 

 

  
Provincie Oost-Vlaanderen 
directie Sport en Recreatiedomeinen 
dienst Sport 
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent 
tel. 09 243 12 42 – fax 09 243 12 49 
e-mail: sportpromotie@oost-vlaanderen.be 

In te vullen door de  
administratie 

Ontvangstdatum 

 

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier worden werkingssubsidies, startersubsidies of integratiesubsidies aangevraagd om de 

gehandicaptensport in Oost-Vlaanderen verder uit te bouwen en een ruimere deelname van personen met 

een handicap aan de sport te bewerkstelligen. 

Werkingsubsidies, startersubsidies en integratiesubsidies zijn onderling niet cumuleerbaar. 

Initiatieven die door de provincie worden gesubsidieerd op basis van een ander provinciaal reglement of waarvoor een 

nominatum bedrag in het budget van de provincie is ingeschreven komen niet in aanmerking. 

 

 Welke subsidies kan men aanvragen? 

Een werkingssubsidie wordt toegekend indien een reguliere werking kan aangetoond worden gedurende het 

werkingsjaar op basis van een activiteitenverslag. 

Startersubsidies zijn subsidies die éénmalig worden toegekend aan nieuw startende initiatieven, uitgaande 

van natuurlijke of rechtspersonen, die nog geen jaarwerking kunnen aantonen, maar die er wel in slagen een 

duurzaam aanbod te verwezenlijken tijdens het aanvraagjaar. 

Integratiesubsidies zijn subsidies die tijdens het aanvraagjaar worden toegekend voor initiatieven waar 

binnen het gewone sportaanbod inspanningen gedaan worden om het sportaanbod voor personen met een 

handicap open te stellen (zoals sportkamp, initiatiedag, …), G-sportaanbod genaamd. 

ELK initiatief waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet plaatsvinden op het grondgebied van de provincie Oost-

Vlaanderen. 

 

 Hoe wordt het subsidiebedrag berekend? 

Werkingssubsidies 

De beoordeling van de subsidieaanvraag gebeurt op basis van structurele en kwantitatieve criteria enerzijds 

en kwaliteitscriteria anderszijds, zoals vermeld in artikel 8 van het reglement. 

Per criterium worden punten toegekend. Het totale puntenaantal bepaalt het subsidiebedrag. 

De waarde van een punt wordt bekomen door het totale beschikbare krediet voor werkingssubsidies te delen 

door het totaal aantal toegekende punten voor alle subsidieaanvragen voor werkingssubsidies. 

Het is niet noodzakelijk om op alle criteria te scoren. 

Een integratiesubsidie is een forfaitair bedrag van € 500 dat wordt toegekend op voorwaarde dat cumulatief 

voldaan wordt aan criterium 1, 1) van § 1 van artikel 8, aan criterium 2, 2) van § 1 van artikel 8. Er dient ook 

informatie verspreid te worden over het G-sportinitiatief. De deelnemers dienen geïnformeerd te worden over 

G-sportmogelijkheden. 
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 Een startersubsidie is een forfaitair bedrag van € 1000 dat wordt toegekend op voorwaarde dat cumulatief 

voldaan wordt aan criterium 1, 1) van § 1 van artikel 8, aan criterium 2, 2) van § 1 van artikel 8, aan criterium 

2, 5) van § 1 van artikel en aan criterium 3, 5) van §1 van artikel 8. 

Bij ontoereikendheid van het voorziene krediet overeenkomstig artikel 1, § 2, wordt het bedrag van de 

integratie- of startersubsidie pro rata verminderd. 

 

 Wie vraagt de subsidie aan? 

De  aanvraag voor een werkingsubsidie kan ingevuld worden door: 

- de provinciale afdelingen Oost-Vlaanderen van de gehandicaptensportfederaties die lid zijn van een 

door de Vlaamse regering erkende Vlaamse gehandicaptensportfederatie; 

- de gehandicaptensportclubs (ook G-sportclubs genaamd) die lid zijn van een door de Vlaamse regering 

erkende Vlaamse gehandicaptensportfederatie; 

- de sportclubs met een G-afdeling en de sportclubs met een samenwerkingsverband met een G-

sportclub 

De aanvraag voor een integratiesubsidie kan ingevuld worden door een sportclub, gemeente voor initiatieven 

van haar gemeentelijke sportdienst en natuurlijke of rechtspersonen buiten het sportdecretaal kader. 

De aanvraag voor een éénmalige startersubsidie kan ingevuld worden door natuurlijke of rechtspersonen die 

nog geen jaarwerking kunnen aantonen. 

 

 Wanneer stuurt u dit formulier in? 
De subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 15 oktober 2010 worden ingediend. 

 
 
 
 In te vullen door de aanvrager 

 
 Gegevens van de aanvrager 

 
1 Vul hieronder de gegevens van de aanvrager in. 

 naam van de aanvrager       

 functie van de aanvrager       

 straat en nummer       

 postnummer en 
gemeente 

      

 telefoonnummer       

 faxnummer       

 e-mailadres       

 website       

 voornaam en naam van 
de contactpersoon 

      

  
2 Geef de post- of bankrekeningnummer op waarop de eventuele subsidie kan gestort worden. 

 
       -               -      

 
3 Geef de naam en het adres op van de rekeninghouder. 

 naam       

 straat en nummer       

 postnummer en 
gemeente 
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4 Heeft de aanvrager een vzw-structuur? 

  ja (statuten toevoegen als bijlage 1) 

  nee 

5 Is de aanvrager lid van de provinciale sportraad Oost-Vlaanderen? 

  ja. 

  nee 

6 Is de aanvrager lid van een gemeentelijke sportraad? 

  ja. Geef de naam van de sportraad:       

  nee 

7 Is de aanvrager lid van een erkende sportfederatie of erkende bovenlokale sportvereniging? 

  ja. Geef de naam van de sportfederatie of bovenlokale sportvereniging:       

  nee 

8 Kruis aan wat van toepassing is. 
De aanvrager dient een aanvraag in voor: 

   een startersubsidie (ga verder met vraag 9) 

  een integratiesubsidie (ga verder met vraag 12) 

  een werkingssubsidie (ga verder met vraag 16) 

 
 
 
 
 Startersubsidies 

 
 Gegevens van de aanvrager 

 
9 Is de aanvrager een natuurlijke of rechtspersoon die nog geen jaarwerking kan aantonen? 

  ja. 

  nee 

 
10 Biedt de aanvrager tijdens het aanvraagjaar een duurzaam sportaanbod aan waarbij een 

langdurige kwaliteitsvolle sportparticipatie van personen met een handicap wordt beoogt, met 
uitsluiting van therapievormen? 

  ja. Geef meer uitleg in bijlage 2). 

  nee 

11 Vul nu enkel vraag 18, 19, 20 ,34, 37 en 47 in. Ga nadien verder met vraag 48. 

 
 
 
 Integratiesubsidies 

 
 Gegevens van de aanvrager 

 
12 Kruis aan wat van toepassing is. 

De aanvrager is  
  een sportclub 

  een gemeente voor initiatieven van haar gemeentelijke sportdienst 
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  een natuurlijke of rechtspersoon die buiten het sportdecretaal kader valt 

 
13 Biedt de aanvrager tijdens het aanvraagjaar initiatieven aan waar binnen het gewone 

sportaanbod, inspanningen worden gedaan om het sportaanbod voor personen met een 
handicap open te stellen (sportkampen, initiatiedagen, …)? 

  ja. Geef meer uitleg in bijlage 3. 

  nee 

14 Wordt er informatie verspreid over het G-sportinitiatief en worden de deelnemers 
geïnformeerd over G-sportmogelijkheden? 

  ja. Geef meer uitleg in bijlage 4. 

  nee 

15 Ga nu verder met vraag 18, 19, 20, en 34. Ga nadien verder met vraag 48. 

  

 Werkingsubsidies 

 
 Gegevens van de aanvrager 

 
16 Kruis aan wat van toepassing is. 

De aanvrager is  
  een provinciale afdeling van een G-sportfederatie. 

Geef een overzicht van het aantal aangesloten sportclubs in bijlage 5. 
  G-sportclub 

Geef een overzicht van het aantal actieve leden met een handicap met verzekeringsattest in 
bijlage 6. 

  sportclub met G-afdeling 
Geef een overzicht van het aantal actieve leden met een handicap met verzekeringsattest in 
bijlage 6. 

  sportclub met een samenwerkingsverband met een G-sportclub 
Geef een overzicht van het aantal actieve leden met een handicap met verzekeringsattest in 
bijlage 6. 

 
 
 Criterium 1: kwaliteitszorg 

 
17 Gekwalificeerde sportbegeleiding op basis van minimum 20 uur/jaar gegeven trainingsuren 

a. Indien verschillende trainers voor dezelfde (twee-) wekelijkse sportsessies (minimum 20u per jaar) 

worden ingeschakeld, wordt het gemiddelde niveau van de trainers in rekening gebracht. 

b. Indien een vaste trainer per sportsessie (van minimum 20u per jaar) wordt ingeschakeld, wordt het 

niveau van deze trainer in rekening gebracht. In het geval er meer dan 4 sportsessies worden 

georganiseerd, geldt een beperking in die zin dat maximum de 4 hoogst gekwalificeerde trainers in 

rekening worden gebracht. 
 
18 Geef een overzicht van de sporttechnisch gediplomeerde trainers met VTS-diploma of 

gelijkgesteld die worden ingeschakeld voor de sportsessies. 
Kopie van diploma of attest toevoegen als bijlage 7. 

 
 Naam trainer  voornaam trainer  aantal uren training 

op jaarbasis 
 naam diploma  
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19 Geef een overzicht van het aantal sporttechnisch gediplomeerde trainers met VTS-diploma en 

een aanvullende sporttakoverschrijdende opleiding G-sport (module 1) of gelijkgesteld die 
worden ingeschakeld voor de sportsessies. 
Kopie van diploma of attest toevoegen als bijlage 7. 

 
 Naam trainer  voornaam trainer  aantal uren training 

op jaarbasis 
 naam diploma 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
20 Geef een overzicht van het aantal sporttechnisch gediplomeerde trainers met VTS-diploma en 

een aanvullende sporttakoverschrijdende én sporttakspecifieke opleiding G-sport (module 1 
en 2) of initiatoropleiding in een gehandicaptensport of gelijkgesteld die worden ingeschakeld 
voor de sportsessies.  
Kopie van diploma of attest toevoegen als bijlage 7. 

 
 Naam trainer  voornaam trainer  aantal uren training 

op jaarbasis 
 naam diploma's 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
 
Aanvragers van starter- en integratiesubsidies: ga verder met vraag 34. 
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21 Vorming 
Voor onderstaande vragen gelden enkel erkende sportgerelateerde opleidings-, vervolmakings- of 
vormingscursussen. 

 
22 Geef een overzicht op jaarbasis van het aantal geslaagde deelnemers aan een erkende 

sportgerelateerde opleidings- of vervolmakingscursus, erkend door of in samenwerking met 
de Vlaamse Trainerschool. 

 
 Naam deelnemer  voornaam 

deelnemer 
 Naam cursus  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

  
23 Geef een overzicht op jaarbasis van het aantal georganiseerde sportgerelateerde 

vormingscursussen, erkend door de sportfederatie. 
 

 Naam vormings-
cursus 

 Datum  Duur van de 
opleiding (aantal 
uren) 

 Locatie 

                            

                            

                            

                            

                            

 
24 Provinciale competities in Oost-Vlaanderen 

Enkel het organiseren van en het deelnemen aan provinciale competities of tornooien op het 
grondgebied van Oost-Vlaanderen komen in aanmerking. 

 
25 Geef een overzicht van de georganiseerde provinciale competities. 

 
 Aard van de 

competitie 
(sporttak) 

 Doelgroep  Datum  Locatie 
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26 Geef een overzicht van de georganiseerde tornooien. 

 Aard van het 
tornooi (sporttak) 

 Doelgroep  Datum  Locatie 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  
27 Geef een overzicht van de provinciale competities waaraan werd deelgenomen. 

 
 Aard van de 

competitie 
(sporttak) 

 Doelgroep  Datum  Locatie 
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28 Geef een overzicht van de tornooien waaraan werd deelgenomen. 

 Aard van het 
tornooi (sporttak) 

 Doelgroep  Datum  Locatie 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

29 Recreatief aanbod in Oost-Vlaanderen 
Zowel de organisatie van eendaagse activiteiten, meerdaagse activiteiten als sportkampen op het 
grondgebied van Oost-Vlaanderen komen in aanmerking. 

 
30 Geef een overzicht van de georganiseerde eendaagse activiteiten. 

Bijvoorbeeld: initiatiedagen, opendeurdagen, startdagen, … 
 

 Naam van de 
eendaagse 
activiteit 

 Doelgroep  Datum  Locatie 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
31 Geef een overzicht van de georganiseerde meerdaagse activiteiten. 

 
 Naam van de 

meerdaagse 
activiteiten 

 Doelgroep  Datum  Locatie 
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32 Geef een overzicht van de georganiseerde sportkampen van minimum drie dagen. 

 
 Naam van het 

sportkamp 
 Doelgroep  Datum  Locatie 

                            

                            

                            

                            

                            

  
 Criterium 2: toegankelijkheid 

 
33 Is er in het clubbestuur vertegenwoordiging van een of meerdere personen met een 

handicap? 
  ja. Geef de naam van de perso(o)nen:       

  nee 

34 Is er een vaste contactpersoon/vertrouwenspersoon aangesteld voor personen met een 
handicap? 

  ja. Geef de naam van de perso(o)nen:       

  nee 

 
Aanvragers van startersubsidies: ga nu verder met vraag 37. 
Aanvragers van integratiesubsidies: ga nu verder met vraag 48. 
 
 
35 Wordt er ondersteuning geboden betreffende mobiliteit van personen met een handicap? 

  ja. Geef een overzicht. 
      
      

  nee 

36 Wordt er een tolk Vlaamse gebarentaal ingeschakeld? 

  ja 

  nee 

37 Worden bijkomende sportbegeleiders (andere dan sporttechnische trainers) beschikbaar 
gesteld tijdens de sportbeoefening? 

  ja. Geef het aantal sportbegeleiders:       

  nee  

 
Aanvragers van startersubsidies: ga nu verder met vraag 47. 



Aanvraag van een subsidie voor een sportevenement - Pagina 10 van 13 

 
 
38 Wordt er specifiek G-sportmateriaal (andere dan het aangekochte) beschikbaar gesteld 

tijdens de sportbeoefening? 
  ja. Geef een overzicht. 

      
      

  nee 

39 Werd er specifiek G-sportmateriaal aangekocht? 

  ja. Geef een overzicht. 
      
      
Kostprijs:       (kopie van de facturen toevoegen in bijlage 8):  

  nee 

40 Zijn er aanpassingswerken of aankopen gedaan voor het toegankelijker maken van de 
sportinfrastructuur? 

  ja. Geef een overzicht 
      
      
Kostprijs:       (kopie van de facturen toevoegen in bijlage 8): 

  nee 

 
 
 Criterium 3: promotie en communicatie 

 
41 Aan welke sportpromotionele evenementen van de dienst Sport van de provincie Oost-

Vlaanderen werd in 2009 meegewerkt? 
Kruis aan wat van toepassing is. 

  Kriebelmania (16/04/2009), provinciaal sportcentrum Puyenbroeck te Wachtebeke 

  Sportdoedels (26/04/2009), Topsporthal en Blaarmeersen te Gent 

  Specialmania (27/05/2009), provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen 

  Junior Special (28/05/2009), provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen 

  Junior Special (29/05/2009), provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen 

  Doe-Aan-Sportbeurs (23, 24 en 25/06/2009), Flanders Expo te Gent 

  Sportcarrousel (11/10/2009), centrum gemeente Maldegem 

42 Wordt er een folder of onthaalbrochure ter beschikking gesteld voor beginnende sporters? 

  ja. Toevoegen als bijlage 9. 

  nee 

43 Is er een eigen toegankelijke website? 

  ja. Geef de URL:       

  nee 

44 Is de website gelinkt aan de website van de provincie Oost-Vlaanderen? 

  ja 

  nee 
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45 Is de aanvrager geabonneerd op de elektronische nieuwsbrief 'sport' van de provincie Oost-
Vlaanderen?. 

  ja 

  nee 

46 Wordt er periodiek een tijdschrift, e-nieuwsbrief, … gepubliceerd? 

  ja. Toevoegen als bijlage 9. 

  nee 

47 Is er een samenwerking (netwerking) met andere organisaties met het oog op het realiseren 
van een groter draagvlak? 

  ja. Geef een overzicht. 
      
      

  nee 

 Bij te voegen stukken 

 
48 Voeg bij dit formulier de stukken die in onderstaande aankruislijst staan. 

49 Kruis alle stukken aan die u bij dit formulier voegt. 

  Een gecoördineerde versie van de statuten van de vzw zoals neergelegd op de griffie van de 
rechtbank van koophandel (bijlage 1). 

  Uitleg over het duurzaam sportaanbod bij startersubsidies waarbij een langdurige kwaliteitsvolle 
sportparticipatie van personen met een handicap wordt beoogt, met uitsluiting van 
therapievormen (bijlage 2). 

  Uitleg over initiatieven bij integratiesubsidies waar binnen het gewone sportaanbod 
inspanningen worden gedaan om het sportaanbod voor personen met een handicap open te 
stellen (bijlage 3). 

  Gegevens betreffende de informatieverspreiding over het G-sportinitiatief en het informeren van 
de deelnemers over G-sportmogelijkheden (bijlage 4). 

  Een overzicht van het aantal aangesloten sportclubs (bijlage 5). 

  Een overzicht van het aantal actieve leden, met een bewijs van hun verzekering (bijlage 6). 

  Kopies van het diploma of attest van de sporttechnisch gediplomeerde trainers, in de mate dat 
deze voor subsidiëring in aanmerking komen (bijlage 7). 

  Kopies van de aankoopfacturen, kopies van de facturen van de uitgevoerde werken om het 
criterium "toegankelijkheid" te toetsen (bijlage 8). 

  Gegevens om het criterium "promotie en communicatie" te toetsen: een exemplaar van de 
folder, onthaalbrochure en/of de periodieke publicatie (bijlage 9). 

 
50 Verplicht bij te voegen stukken bij de aanvraag van een werkingsubsidie. 

  Balans van het werkingsjaar 2009 (bijlage 10) 

  Resultatenrekening van het werkingsjaar 2009 (bijlage 11) 

  Kopie rekeninguittreksel zicht-, spaar- en termijnrekening op 31/12/2009 (bijlage 12) 
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 Ondertekening 

 
51 Vul onderstaande verklaring in. 

 
 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 
 Datum  dag     maand     jaar          

 
 handtekening 

 

  

      

 voornaam en naam        

 functie        

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
52 Stuur deze aanvraag uiterlijk tegen 15 oktober 2010 naar 

 
Provincie Oost-Vlaanderen 
directie Sport en Recreatiedomeinen 
dienst Sport 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 

 

 Hoe gaat het nu verder met de aanvraag? 

 
53 Na ontvangst van de aanvragen worden alle formulieren en zijn bijlagen nagekeken door de 

provinciale sportdienst. 

54 De bevoegde diensten van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen bijkomende informatie opvragen. 

55 De sportdienst kent punten toe aan de antwoorden geformuleerd op de formulieren volgens de 
puntenscores vermeld in het provinciaal reglement. 

56 De aanvragen wordt ter beslissing voorgelegd aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. 
Die beslist op grond van de subsidiecriteria. 

57 U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing van de deputatie. 

 
 
 In te vullen door de dienst Sport van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen  

 
58 Vul onderstaande gegevens in. 

 
 datum ontvangst dag     maand     jaar          

 
 behandelend ambtenaar       

 
 datum zitting deputatie dag     maand     jaar          

 
 beslissing deputatie       

 handtekening 
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