
 

Directie Sport & Recreatiedomeinen 
dienst Sport 

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring 
van de gehandicaptensport 

 

Artikel 1 - Voorwerp 

 

§ 1 Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Oost-
Vlaanderen goedgekeurde kredieten en volgens de hierna bepaalde 
voorwaarden, kan de deputatie werkingssubsidies, startersubsidies en 
integratiesubsidies toekennen om de gehandicaptensport in Oost-Vlaanderen 
verder uit te bouwen en een ruimere deelname van personen met een 
handicap aan de sport te bewerkstelligen. 

§ 2 Het percentage van de goedgekeurde kredieten dat beschikbaar is voor de 
startersubsidies wordt beperkt tot 10%. 
Het percentage van de goedgekeurde kredieten dat beschikbaar is voor 
integratiesubsidies wordt beperkt tot 5%. 
Het percentage van de goedgekeurde kredieten dat beschikbaar is voor 
werkingssubsidies bedraagt 85%, eventueel vermeerderd met het niet-
aangewende gedeelte van de integratie- en startersubsidies. 

§ 3 Werkingssubsidies, startersubsidies en integratiesubsidies zijn onderling 
niet cumuleerbaar. 

§ 4 Zijn van subsidiëring op grond van dit reglement uitgesloten : 

a) initiatieven die door de provincie worden gesubsidieerd op basis van 
een ander provinciaal reglement; 

b) initiatieven waarvoor een nominatum bedrag is ingeschreven in het 
budget van de provincie. 

Artikel 2 – Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  

a) personen met een handicap : die personen die omwille van een fysieke, 
mentale of psychische functiestoornis niet volwaardig aan het reguliere 
sportaanbod kunnen participeren;  

b) gehandicaptensportclubs (ook G-sportclubs genaamd) : die sportclubs 
waarvan meer dan de helft van hun leden personen met een handicap zijn 
en die een aangepast sportaanbod aanbieden voor deze personen met een 
handicap; 
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c) sportclubs met een G-afdeling : die sportclubs die een afdeling voor 
personen met een handicap geïntegreerd hebben; 

d) sportclubs met een samenwerkingsverband met een G-sportclub : die 
sportclubs die integratie van een G-sportclub in hun sportclub 
bewerkstelligen door samen te werken op het vlak van administratie en/of 
logistiek en/of financiën; 

e) G-sportaanbod : sporadische sportactiviteiten voor personen met een 
handicap; 

f) provinciale afdeling van de gehandicaptensportfederatie : die afdeling 
die in haar doelstelling en werking uitsluitend de organisatie, de promotie 
en de kwaliteitszorg van één of meer sporttakken op het oog heeft. Deze 
sporttakken komen voor op de sporttakkenlijst van de Vlaamse 
Gemeenschap zoals bepaald in artikel 2, 8° van het decreet van 13 juli 
2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de 
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de 
sportieve vrijetijdsbesteding. De werking richt zich naar personen met een 
handicap en streeft naar normalisatie op vlak van en door middel van 
aangepaste bewegingsactiviteiten en aangepaste sporten; 

g) trainer : die persoon die sportlessen geeft en hiervoor sporttechnische 
opleiding heeft gevolgd bij de Vlaamse Trainersschool (VTS) of een 
gelijkgesteld diploma bezit; 

h) sportbegeleider : die ervaringsdeskundige persoon die mee 
ondersteuning geeft aan de deelnemers met een handicap tijdens het 
beoefenen van de sport; 

i) werkingsjaar : het kalenderjaar voorafgaand aan het aanvraagjaar; 

j) aanvraagjaar : het kalenderjaar waarin de subsidies moeten worden 
aangevraagd. 

Artikel 3 – Algemene aanvraagcriteria 

Om voor werkingssubsidies, startersubsidies of integratiesubsidies in 
aanmerking te komen moet cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan 
worden : 

a) de woonplaats, de zetel of het secretariaat van de aanvrager moet 
gelegen zijn op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen; 

b) het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet plaats vinden 
op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen; 

c) de aanvrager moet beschikken over een afzonderlijk post-of 
bankrekeningnummer. 
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Artikel 4 - Specifieke aanvraagcriteria voor werkingssubsidies 

Komen in aanmerking voor werkingssubsidies op voorwaarde dat zij 
gedurende het werkingsjaar een reguliere werking kunnen aantonen op basis 
van een activiteitenverslag :  

a) de provinciale afdelingen Oost-Vlaanderen van de gehandicapten-
sportfederatie die lid zijn van een door de Vlaamse regering erkende 
Vlaamse gehandicaptensportfederatie; 

b) de gehandicaptensportclubs (ook G-sportclubs genaamd) die lid zijn van 
een door de Vlaamse regering erkende Vlaamse gehandicapten-
sportfederatie; 

c) de sportclubs met een G-afdeling en de sportclubs met een 
samenwerkingsverband met een G-sportclub die lid zijn van een door de 
provincie erkende bovenlokale sportvereniging. 

Artikel 5 - Specifieke aanvraagcriteria voor startersubsidies 

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. 

Onder duurzaam aanbod wordt verstaan : de langdurige kwaliteitsvolle 
sportparticipatie van personen met een handicap, met uitsluiting van 
therapievormen. 

Artikel 6 - Specifieke aanvraagcriteria voor integratiesubsidies 

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. 

Komen voor integratiesubsidies in aanmerking : sportclubs, gemeenten voor 
initiatieven van hun gemeentelijke sportdiensten, en initiatieven van natuurlijke 
of rechtspersonen buiten het sportdecretaal kader.  
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Artikel 7 - Aanvraagprocedure 

De subsidieaanvraag voor zowel werkingssubsidies, startersubsidies als 

integratiesubsidies moet worden ingediend op het daarvoor bestemde 

aanvraagformulier. Het moet volledig ingevuld en ondertekend door de 

aanvrager. De subsidieaanvraag moet gericht worden aan de deputatie van de 

provincie Oost-Vlaanderen, per adres dienst Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, 

uiterlijk de laatste werkdag voor 31 maart. De poststempel of de datum van 

het ontvangstbewijs, geldt als bewijs. 

Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar bij voornoemde 

dienst (sportpromotie@oost-vlaanderen.be of 09-243 12 42) of te downloaden 

op de website www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/sport.  

Het aanvraagdossier bevat bovendien alle stavingstukken om de aanvraag – 

en subsidiecriteria te kunnen toetsen, o.m. en naar gelang : 

a) de gecoördineerde versie van de vzw-statuten zoals neergelegd op de 
griffie van de rechtbank van koophandel; 

b) een overzicht van het aantal aangesloten sportclubs; 

c) een overzicht van het aantal actieve leden, samen met een bewijs van hun 
verzekering; 

d) gegevens met betrekking tot het aantal trainers, hun opleiding in de mate 
dat deze voor subsidiëring in aanmerking komt met kopie van hun diploma 
of attest, en het aantal en de frequentie van de gegeven trainingsuren in 
het werkingsjaar; 

e) een overzicht van het aantal geslaagden voor het in aanmerking komend 
vormingstraject met gegevens betreffende deze vorming; 

f) een overzicht van de in aanmerking komende vormingscursussen met 
vermelding van datum, plaats en onderwerp en hun bewijs van erkenning; 

g) een overzicht van de in aanmerking komende provinciale competitie met 
vermelding van sporttak/doelgroep, datum en plaats; 

h) een overzicht van het recreatief aanbod met plaats en datum of periode; 

i) gegevens om het criterium "toegankelijkheid" te toetsen : 
identiteitsgegevens, aankoopfacturen, facturen van de uitgevoerde 
werken; 

mailto:sportpromotie@oost-vlaanderen.be
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/sport
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j) gegevens om het criterium "promotie en communicatie" te toetsen : een  
exemplaar of de folder/onthaalbrochure en/of van de periodieke publicatie, 
gegevens met betrekking tot netwerking; 

k) gegevens met betrekking tot de deelname aan sportpromotionele 
evenementen van de dienst Sport van de provincie met onderwerp, plaats 
en datum; 

l) gegevens betreffende de informatieverspreiding over het G-sportinitiatief 
en het informeren van de deelnemers hieraan over G-sportmogelijkheden. 

Betreft de aanvraag starterssubsidies of integratiesubsidies dan moet 

bovendien een gemotiveerde strategische nota worden toegevoegd waarin de 

te realiseren doelstellingen in functie van de gevraagde subsidie worden 

beschreven, meer in het bijzonder op welke wijze het duurzaam aanbod of de 

integratie zal worden gerealiseerd. 

De provinciale administratie kan de aanvrager om bijkomende gegevens 

verzoeken. Deze worden binnen de twee weken na het verzoek daartoe 

verstrekt. 

Artikel 8 - Bepaling van het subsidiebedrag 

§1 Werkingssubsidies 

De beoordeling van de subsidieaanvraag gebeurt op basis van structurele en 
kwantitatieve criteria enerzijds en kwaliteitscriteria anderszijds, zoals hieronder 
verduidelijkt. 

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. 

a) Structurele en kwantitatieve criteria 

1) vzw-
structuur: 1pt  
lid sportraad (gemeentelijke of provinciale): 1 pt 
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2.a) provinciale afdelingen van de gehandicapten sportfederaties, aantal 
aangesloten sportclubs: 
1pt/sportclub 

2.b) G-sportclub: aantal actieve leden met een handicap met 
verzekeringsattest: 
1pt/lid 

2.c) sportclub met G-afdeling: aantal actieve leden met een handicap met 
verzekeringsattest: 
1pt/lid 

2.d) sportclub met samenwerkingsverband met een G-sportclub, aantal 
actieve leden met een handicap met verzekeringsattest: 
1pt/lid 

b) Kwaliteitscriteria 

 Criterium 1: 

kwaliteitszorg 

1) gekwalificeerde sportbegeleiding 

De berekening van het aantal punten in functie van het niveau van de 

trainers en het aantal gegeven trainersuren, waarvan in aanmerking 

worden genomen, de diploma's overeenkomstig de referentietabel van 

VTS: 

- aantal sporttechnisch gediplomeerde trainers of gelijkgesteld:

 2ptn/trainer 

of 

- aantal sporttechnisch gediplomeerde trainers met een aanvullende 

sporttakoverschrijdende opleiding G-sport (module 1) of 

gelijkgesteld: 

 3ptn/trainer 

of 

- aantal sporttechnisch gediplomeerde trainers met een aanvullende 

sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke opleiding G-sport 

(module 1 en 2) of initiatoropleiding in een gehandicaptensport of 

gelijkgesteld: 

 4ptn/trainer 

 

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

hoogst gekwalificeerde trainers in rekening worden gebracht. 
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c.  

2) V

orming 

- aantal geslaagden op jaarbasis in een officieel erkende 

sportgerelateerde opleidings- of vervolmakingscursus, erkend door 

of in samenwerking met de Vlaamse Trainerschool: 

1pt/geslaagde 

- aantal georganiseerde sportgerelateerde vormingscursussen (erkend 

door de sportfederatie) op jaarbasis: 

1pt/cursus 

3) provinci

ale competitie 

- organisatie van Oost-Vlaamse provinciale competities: 

1pt/sporttak/doelgroep 

- organisatie van tornooien op het grondgebied Oost-Vlaanderen: 

1pt/tornooi 

- deelname aan Oost-Vlaamse provinciale competities: 

1pt/sporttak/doelgroep 

- deelname aan tornooien op het grondgebied Oost-Vlaanderen: 

1pt/tornooi 

4) r

ecreatief aanbod 

- organisatie van eendaagse activiteiten op het grondgebied Oost-

Vlaanderen (zoals initiatiedagen, opendeurdagen, startdagen, …): 

1pt/organisatie 

- organisatie van meerdaagse activiteiten op het grondgebied Oost-

Vlaanderen: 

2ptn/organisatie 

- organisatie van sportkampen (vanaf 3 dagen) op het grondgebied 

Oost-Vlaanderen: 

3ptn/organisatie 

 C

riterium 2: toegankelijkheid 

1) a

anwezigheid van personen met een handicap in het clubbestuur: 

1pt 

2) a

anwezigheid van een vaste contactpersoon/vertrouwenspersoon: 

2ptn 
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3) o

ndersteuning bieden wat betreft mobiliteit van de sporters met een 

handicap: 

1pt 

4) a

anstellen van een tolk Vlaamse gebarentaal: 

1pt 

 

5) b

ijkomende sportbegeleiders (andere dan sporttechnische trainers) 

beschikbaar stellen tijdens het beoefenen van de sport: 

1pt 

6) s

pecifiek G-sportmateriaal (andere dan het aangekochte in het 

werkingsjaar) nodig voor de doelgroep beschikbaar stellen: 

1pt 

7) a

ankoop specifiek G-sportmateriaal: 

1pt/schijf van € 100 (maximum 10 punten) 

8) a

anpassingswerken of aankopen in functie van de sportinfrastructuur (vb. 

zwembadlift, hellende vlakken, …): 

1pt/schijf van € 500 (maximum 20 punten) 

criterium 3: promotie en communicatie 

 

1) d

eelname aan de sportpromotionele evenementen van de dienst Sport 

van de provincie: 

1pt/deelname 

2) s

pecifieke folder/onthaalbrochure voor beginnende sporter: 

1pt 

3) b

eschikken over een eigen toegankelijke website met link naar 

www.oost-vlaanderen.be en geabonneerd zijn op de e-sportnieuwsbrief 

van de provincie: 

1pt 

4) u

itgifte van een periodieke publicatie (vb. tijdschrift, e-nieuwsbrief): 

1pt 

http://www.oost-vlaanderen.be/
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5) n

etwerking: samenwerking met andere organisaties met het oog op het 

realiseren van een groter draagvlak: 

1pt 

§2 Starterssubsidies 

De startersubsidies zijn een forfaitair bedrag van € 1000 dat wordt toegekend 
op voorwaarde dat cumulatief voldaan wordt aan:  

a) criterium 1, 1) van § 1 van dit artikel betreffende gekwalificeerde 
sportbegeleiding; 

b) criterium 2, 2) van § 1 van dit artikel betreffende de aanwezigheid van 
een vaste contact persoon/vertrouwenspersoon;  

c) criterium 2, 5) van § 1 van dit artikel betreffende het beschikbaar stellen 
van bijkomende sportbegeleiders (andere dan sporttechnische trainers) 
tijdens het beoefenen van de sport ; 
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d) criterium 3, 5) van § 1 van dit artikel betreffende netwerking. 

Bij ontoereikendheid van het voorziene krediet overeenkomstig artikel 1, § 2, 
wordt het subsidiebedrag pro rata verminderd. 
 

§3 Integratiesubsidies 

De integratiesubsidies zijn een forfaitair bedrag van € 500 dat wordt toegekend 
op voorwaarde dat cumulatief voldaan wordt aan:  

a) criterium 1, 1) van § 1 van dit artikel betreffende gekwalificeerde 
sportbegeleiding; 

b) criterium 2, 2) van § 1 van dit artikel betreffende de aanwezigheid van 
een vaste contact persoon/vertrouwenspersoon; 

c) informatie verspreiden over het G-sportinitiatief en de deelnemers 
hieraan informeren over G-sportmogelijkheden. 

Bij ontoereikendheid van het voorziene krediet overeenkomstig artikel 1, § 2, 
wordt het subsidiebedrag pro rata verminderd. 

Artikel 9 - Verbintenissen van de aanvrager 

De aanvrager dient in al zijn promotiemateriaal en mededelingen naar 
aanleiding van het onderwerp van de subsidieaanvraag de ondersteuning door 
de provincie Oost-Vlaanderen op herkenbare wijze te vermelden, met inbegrip 
van het logo. 

Aanvragers van starterssubsidies of integratiesubsidies moeten na afloop van 
het initiatief en uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het 
aanvraagjaar een evaluatieverslag indienen, waarin de realisatie van de 
stategische doelstellingen wordt uiteengezet. Wanneer de doelstellingen niet of 
onvoldoende werden gerealiseerd kan de uitbetaalde subsidie worden 
teruggevorderd. 

Artikel 10 – Controle en sancties 

Het provinciebestuur heeft het recht om de aanwending van de subsidies te 
(laten) controleren, overeenkomstig het Reglement van 12 oktober 2005 met 
betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen 
en de reservevorming met provinciale subsidies. Dit reglement bevat, 
afhankelijk van het subsidiebedrag, de controlemechanismen enerzijds en een 
opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle minimaal 
moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie anderzijds. 
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Het provinciebestuur heeft het recht de activiteiten ter plaatse te controleren en 
op haar aanvraag worden haar de nodige documenten en inlichtingen 
verstrekt. 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de subsidieaanvraag 
of in de in te dienen stukken of dat het reglement niet correct werd nageleefd, 
kan de deputatie, onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, de 
toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan 
aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige provinciale subsidies.  

 

Artikel 11 - Betwistingen 

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing 
van dit reglement.  

Artikel 12  Inwerkingtreding 

§ 1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010. 

Met ingang van voornoemde datum worden opgeheven :  

- het reglement van 15 december 2004 betreffende de subsidiëring 
van aanpassingswerken en uitrusting aan openbare 
sportaccommodaties ter bevordering van de toegankelijkheid 

- het reglement van 15 december 2004 betreffende de subsidiëring 
van projecten ter bevordering van het sporten door personen met 
een handicap 

- het reglement van 14 juni 2006 betreffende de subsidiëring van de 
Oost-Vlaamse gehandicaptensportfederaties. 

§ 2 Bij wijze van overgangsmaatregel geldt voor 2010 dat, in afwijking van de 
datum bepaald in artikel 7, de aanvragen uiterlijk op 15 oktober 2010 
moeten worden ingediend. 

 

 


