Crowdfundingscampagne

‘Supporters voor G-sporters’ 2021
Een campagne met focus op het kunnen aanschaffen van (aangepaste) sport- en bewegingsmaterialen en mobiliteitsoplossingen door middel van een gezamenlijke inspanning.

Reglement 2021
Artikel 1: Situering crowdfundingscampagne ‘Supporters voor G-sporters’
G-sport Vlaanderen vzw wil zoveel mogelijk personen met een beperking laten sporten en bewegen
waarbij puur sport- en beweegplezier voorop staat. Met de brede sensibiliserings- en crowdfundingscampagne ‘Supporters voor G-sporters’ verlaagt G-sport Vlaanderen vzw allerlei drempels. G-sport
Vlaanderen vzw gaat op zoek naar partners die meewerken aan deze campagne om zoveel mogelijk
mensen warm te maken voor G-sport. We gaan op zoek naar fondsen voor (aangepaste) sport- en
bewegingsmaterialen en mobiliteitsoplossingen.
Artikel 1a: Ondersteuning in functie van (aangepast) sport- en bewegingsmateriaal
Binnen de perken van de beschikbare kredieten voorziet G-sport Vlaanderen vzw financiële steun
aan organisaties binnen en buiten de G-sportsector, in de meest brede zin van het woord, die willen
meewerken aan de crowdfundingscampagne ‘Supporters voor G-sporters’. De uitgekeerde steun moet
gebruikt worden voor investeringen in (aangepast) sport- en bewegingsmateriaal.
Artikel 1b: Extra stimulans voor mobiliteitsprojecten
Binnen de perken van de beschikbare kredieten voorziet G-sport Vlaanderen vzw financiële steun
aan organisaties binnen en buiten de G-sportsector, in de meest brede zin van het woord, die willen
meewerken aan de crowdfundingscampagne ‘Supporters voor G-sporters’. De uitgekeerde steun moet
gebruikt worden voor investeringen in mobiliteitsoplossingen om zoveel mogelijk personen met een
beperking te laten sporten en bewegen.
Artikel 2: Wie kan een aanvraag indienen?
1.De aanvrager wordt wegens haar activiteiten beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse
Gemeenschap.
2. De aanvrager is een organisatie met een sport- en/of beweegaanbod voor personen met een
beperking en valt onder één van volgende categorieën:
• sportverenigingen;
• sportfederaties;
• organisaties actief binnen de G-sportsector of die werken met personen met een beperking;
• actoren uit transversale domeinen waaronder welzijn, onderwijs, gezondheid, mobiliteit …
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Artikel 3: Deelnamevoorwaarden
Per juridische entiteit kan slechts 1 projectvoorstel per oproepronde worden ingediend.
Artikel 3.1. Aan welke voorwaarden moet de aanvraag voor (aangepaste) sport- en
bewegingsmaterialen voldoen?
1. De aanvraag voor (aangepaste) sport- en bewegingsmaterialen moet voldoen aan volgende
voorwaarden:
• zich richten op meerdere personen met een beperking;
• beantwoorden aan de definitie van G-sport;
• beantwoorden aan de definitie van (aangepaste) sport- en bewegingsmaterialen;
• inzetten op duurzaamheid, innovatie en samenwerkingsverbanden.
2. De aankoop van tweedehandssportmaterialen wordt mee in aanmerking genomen op voorwaarde
dat er een verkoopovereenkomst kan aangetoond worden.
3. Zelf ontworpen materialen komen ook in aanmerking indien de aanvrager - voor zover als nodig
– bewijst dat ze conform de geldende veiligheidswetgeving zijn door de noodzakelijke keuringen/
certificeringen voor te leggen. G-sport Vlaanderen vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor
enige schade indien de aanvrager nalaat dit bewijs voor te leggen, zelfs nadat is beslist om het project
te weerhouden conform art. 8.
4. Aanpassingen aan infrastructuur komen niet in aanmerking.
5. De aanvrager blijft eigenaar van het materiaal conform paragraaf §7, het materiaal mag verhuurd,
ontleend of gedeeld worden. Dit wordt door G-sport Vlaanderen vzw zelfs aangemoedigd.
6. Het materiaal dient aangekocht te worden na het behalen van het streefdoel en dit ten vroegste
vanaf 1 november 2021 en uiterlijk op 31 maart 2022 na het voorleggen van de aankoopfactuur dat in
overeenstemming is met de goedgekeurde ingediende offerte bij aanvraag.
7. Aangekochte materialen mogen niet verkocht worden binnen een periode van 3 jaar na aankoop.
8. Projecten dienen een totale begroting te hebben van minimaal € 3.000 en maximaal € 20.000 waarvan 60% vergoed wordt door G-sport Vlaanderen vzw.
Artikel 3.2. Aan welke voorwaarden moet een mobiliteitsproject voldoen?
1. Mobiliteitsprojecten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
• Zich richten op meerdere personen met een beperking;
• Dienen een meerwaarde te betekenen bij de verplaatsing van en naar de sport- of
		 bewegingsbeoefening door personen met een beperking;
• Beantwoorden aan de definitie van mobiliteit;
• Inzetten op duurzaamheid, innovatie en samenwerkingsverbanden.
2. De aanvraag richt zich niet op ad hoc evenementen of sport- en beweegactiviteiten die worden
georganiseerd. Vergoedingen van chauffeurs, taxi’s of diensten, de aankoop van aangepaste auto’s of
busjes komen eveneens niet in aanmerking.
3. Volgende aanvragen komen wel in aanmerking (niet limitatief):
• Aanpassingen aan bestaande auto’s of busjes in functie van personen met een beperking,
		 dit zowel voor de chauffeur als voor passagiers;
• Het organiseren van vormingen of opleidingen om personen met een beperking zich
		 verkeersveilig in het verkeer te laten bewegen;
• Onderzoek naar of organisatie van een bovenlokaal mobiliteitsproject zoals autodelen,
		 deelfietsen en/of andere, waarbij sectoren als sport, welzijn, onderwijs, gezondheid …
samenwerken om personen met een beperking van en op de sport- of bewegingslocatie te krijgen;
• Aankoop van pendelscooters die het gebruik van het individu overstijgen;
• Aankoop van en aanpassingen aan aanhangwagens om (aangepaste) sport- of
		 bewegingsmaterialen mee te vervoeren;
• ...
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4. De kosten die gemaakt worden voor het project mobiliteit dienen verwezenlijkt te worden na het
behalen van het streefdoel en dit ten vroegste vanaf 1 november 2021 en uiterlijk op 31 maart 2022
na het voorleggen van de aankoopfactuur dat in overeenstemming is met de goedgekeurde ingediende
offerte bij aanvraag.
5. Aangekochte materialen mogen niet verkocht worden binnen een periode van 5 jaar na
aankoop.
6. Projecten dienen een totale begroting te hebben van minimaal € 3.000 en maximaal € 20.000 waarvan 60% vergoed wordt door G-sport Vlaanderen vzw.
Artikel 4: Engagement van de aanvrager
1. De aanvrager engageert zich om mee te werken aan de crowdfundingscampagne ‘Supporters voor
G- sporters’ en wordt automatisch ambassadeur van dit project. Dit engagement omvat:
• Sensibiliseren van het brede publiek door het zichtbaar maken van de campagne binnen eigen
		 kring en de kennis zoveel mogelijk te delen zodat meer mensen het belang van (aangepaste)
		 sport- en bewegingsmaterialen en mobiliteitsoplossingen voor personen met een beperking leren
		kennen;
• Aandacht hebben voor het aantrekken van vrijwilligers en supporters en hen actief inschakelen
		 binnen de G-sportsector;
• Het opzetten van eigen fondsenwervingsactiviteiten of vergaren van fondsen;
• Visibiliteit verlenen aan de campagne ‘Supporters voor G-sporters’ door:
		 - De link van ‘Supporters voor G-sporters’ en het logo aangeleverd door G-sport Vlaanderen vzw
			 te vermelden op de eigen communicatiekanalen;
		 - Het logo aangeleverd door G-sport Vlaanderen vzw op te nemen op alle communicatie			 middelen inzake de subsidieaanvraag, inclusief gesubsidieerd materiaal;
		 - Het aangekochte materiaal tijdens de campagne ‘Supporters voor G-sporters’ te voorzien van
			 visibiliteits- en promotielabels aangeleverd door G-sport Vlaanderen vzw;
• Medewerking verlenen aan media- en promotiecampagnes;
• Medewerking verlenen aan activiteiten georganiseerd door ‘Supporters voor G-sporters’ die
		 kaderen binnen dit subsidiereglement;
• Medewerking verlenen aan enquêtes voor de evaluatie van de campagne ‘Supporters voor
		G-sporters’;
• Na de aankoop en het ontvangen van het aangekochte materiaal een uitgebreid verslag indienen
		 dat dient te bevatten:
		 - Reden van deelname aan de campagne ‘Supporters voor G-sporters’;
		 - Beschrijving van de aangekochte materialen en de daadwerkelijke meerwaarde ervan;
		 - Omschrijving van het bestaand G-sport- en bewegingsaanbod;
		 - Beschrijving en overzicht van de gehouden acties incl. foto’s en aantonen van de
			 betrokkenheid van de omgeving;
		 - Reacties van G-sporters op het aangekocht materiaal en actie foto’s van het aangekochte
			 materiaal met G-sporters.
Artikel 5: Indienen van het aanvraagdossier
1. Het aanvraagdossier kan vanaf 15 maart en uiterlijk op 31 mei 2021 ingediend worden via onze website.
2. Het aanvraagformulier bestaat uit:
• Gegevens van de organisatie;
• Gegevens over het project:
		 - Beschrijving van het (aangepast) sport- en bewegingsmateriaal of mobiliteitsproject;
		 - Motivatie van het project (behoefte en impact);
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		 - Plan van aanpak betreffende de fondsenwerving;
		 - Plan van aanpak betreffende communicatie en promotie;
		 - Gedetailleerde en officiële offerte van de geplande aankoop.
• Relevante kwalitatieve foto van de eigen organisatie die door G-sport Vlaanderen gebruikt mag
		 worden in de communicatie ter promotie van de crowdfundingscampagne ‘Supporters voor
		G-sporters’.
3. Bij het indienen van de offerte dient men rekening te houden met volgende aspecten:
• Bij meerdere offertes levert de aanvrager een Excel-document aan met de verschillende
		 materialen en bedragen per offerte en het uiteindelijke totaalbedrag;
• Indien de aankoop wordt gedaan in een andere munteenheid zal bij de effectieve aankoop een
		 bankuittreksel moeten worden bezorgd waarbij het bedrag in euro wordt meegegeven;
• Kortingen en sponsoring van het aan te kopen materiaal dienen op voorhand te worden
		 besproken. Indien er bij aankoop een (extra) korting wordt voorzien door de leverancier zal de
		 verdubbelaar gebeuren op basis van de factuur en niet op basis van het vooropgestelde bedrag
		 tenzij de factuur hoger is dan het vooropgestelde bedrag;
• Indien de aanvrager BTW plichtig is, dan is het vooropgestelde bedrag exclusief BTW.
Artikel 6: Op welke manier wordt jouw dossier beoordeeld?
1. De dossiers worden in eerste instantie beoordeeld op ontvankelijkheid en kwaliteit. De volgende
dossiers worden niet meegenomen voor beoordeling:
• Dossiers die de deadline voor indiening cf. Artikel 5 niet respecteren;
• Dossiers die niet beantwoorden aan de subsidievoorwaarden cf. Artikel 3 en 4.
2. De dossiers die wel worden weerhouden, worden vervolgens door een onafhankelijke jury, samengesteld uit actoren binnen en buiten de G-sportsector, beoordeeld op basis van volgend scoresysteem:
• Beschrijving van het materiaal (maximale score is 3 punten);
• Behoefte en impact (maximale score is 11 punten);
• Plan van aanpak betreffende de fondsenwervingsactiviteiten (maximale score is 3 punten);
• Plan van aanpak betreffende communicatie en promotie (maximale score is 3 punten).
3. Aanvragen moeten minimaal 14 op 20 behalen om in aanmerking te komen voor deelname aan de
crowdfundingscampagne ‘Supporters voor G-sporters’.
4. Rekening houdend met de door de jury aanvaarde dossiers en ingediende begrotingen en de beschikbare middelen, wordt beslist welke dossiers kunnen participeren.
5. De jury behoudt zich het recht om bij het overschrijden van de vooropgestelde begroting voorrang
te geven aan aanvragers die voor de eerste maal deelnemen aan de crowdfundingscampagne ‘Supporters voor G-sporters’.
6. Het bestuursorgaan van G-sport Vlaanderen vzw zal de beslissing van de jury bekrachtigen en deze
beslissing is finaal.
Artikel 7: Welke ondersteuning biedt G-sport Vlaanderen vzw in 2021?
1. Het bedrag van de financiële steun is afhankelijk van de opbrengst van de eigen inbreng van het
project. Elke euro die de projecten weten te werven, zal G-sport Vlaanderen vzw verdubbelen. In 2021
zal G-sport Vlaanderen omwille van uitzonderlijke redenen een toelage van 60% voorzien. Deze toelage
bedraagt dus maximaal 60% van de kosten voor de aankoop van de (aangepaste) sport- en bewegingsmaterialen of bekostigen van het mobiliteitsproject.
2. De verkregen middelen kunnen alleen aangewend worden voor de aanschaf van het (aangepast)
sport- en bewegingsmateriaal of de bekostiging van het mobiliteitsproject, zoals opgegeven op de ingediende en goedgekeurde offerte bij de initiële aanvraag.
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3. G-sport Vlaanderen vzw voorziet inhoudelijke en communicatieve ondersteuning door:
• Het aanbieden van een online platform met betaalmodule via www.supportersvoorgsporters.be;
• Het opnemen van de projecten in de communicatie van G-sport Vlaanderen vzw via de mogelijke
		 kanalen (nieuwsbrief, website, sociale media ...);
• Het aanbieden van (online) infosessies waar informatie zal worden gegeven omtrent inhoudelijke
		 en communicatieve ondersteuning tijdens de inzameling van de eigen middelen;
• Het meedelen van een contactmailadres (communicatiegsv@gsportvlaanderen.be) waarop alle
		 vragen omtrent de crowdfunding beantwoord worden;
• Het beschikbaar stellen van visibiliteits- en promotiemateriaal.
Artikel 8: Hoe verloopt de verdere procedure en uitbetaling?
1. De weerhouden projecten worden vóór 1 augustus 2021 elektronisch op de hoogte gebracht van de
beslissing van de onafhankelijke jury omtrent hun dossier.
2. De weerhouden projecten worden uitgenodigd op een 1e (online) infosessie waarop alle praktische
afspraken en details worden toegelicht.
3. De weerhouden projecten werven zelf middelen tussen 1 september en 31 december 2021.
4. G-sport Vlaanderen vzw verbindt zich er toe om alle eigen ingezamelde middelen terug te storten
binnen de eerste 3 weken na afsluiten van de campagne volgens deze afspraken:
• Indien het streefdoel op middernacht 31 december 2021 niet werd behaald zal
		 G-sport Vlaanderen vzw de ingezamelde middelen in de eerste 3 weken van januari terugstorten
		 aan de aanvrager. Doordat het streefdoel niet werd behaald zal G-sport Vlaanderen vzw de
		 verdubbelaar niet toekennen;
• Indien het streefdoel op middernacht 31 december 2021 wel werd behaald zal G-sport
		 Vlaanderen vzw de ingezamelde middelen in de eerste 3 weken van januari terugstorten aan de
		 aanvrager. De uitbetaling van de verdubbelaar zal worden toegekend aangezien het streefdoel
		 werd behaald;
• Indien de aanvrager meer gelden heeft ingezameld dan het streefdoel zal G-sport Vlaanderen
		 deze extra gelden terugstorten aan de aanvrager in de eerste 3 weken van januari. Deze extra
		 gelden tellen niet mee voor de verdubbelaar.
5. De middelen die vanuit ‘Supporters voor G-sporters’ worden verdubbeld indien de aanvrager
voldoet aan volgende voorwaarden:
• G-sport Vlaanderen vzw verdubbelt enkel de ingebrachte middelen die ten laatste om
		 middernacht 31 december 2021 overgemaakt werden op de wachtrekening die G-sport
		 Vlaanderen vzw hiervoor beschikbaar stelt;
• G-sport Vlaanderen vzw verdubbelt de ingebrachte middelen indien op middernacht
		 31 december 2021 het afgesproken streefdoel werd behaald;
• De verdubbeling zal worden uitgevoerd voor 31 maart 2022 na het voorleggen van de
		 aankoopfactuur welke overeenstemt met de ingediende en goedgekeurde offerte bij het aanvraag
		dossier;
• De aankoop dient te gebeuren na het behalen van het streefdoel en dit ten vroegste vanaf
		 1 november 2021 en uiterlijk op 31 maart 2022.
Artikel 9: Controle en sancties
1. Indien het materiaal of de mobiliteitsoplossing waarvoor de ondersteuning is aangevraagd niet aangekocht kan worden of indien er wijzigingen zijn opgetreden in de bij de aanvraag verstrekte gegevens,
deelt de aanvrager dit onmiddellijk mee.
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• Toevoegingen van andere (aangepaste) sport- en bewegingsmaterialen of bekostiging van het
		 mobiliteitsproject die initieel niet werden goedgekeurd door de jury bij de aanvraag worden niet
		toegestaan.
2. Indien bovenstaande voorwaarden niet nageleefd worden, kan dit leiden tot een gedeeltelijke of
gehele terugvordering van de verkregen toelage.

ALGEMEEN BEDING:
Tegen G-sport Vlaanderen vzw of zijn aangestelden zal geen verhaal kunnen uitgeoefend worden voor
schade aan of verlies van het aangekocht – al dan niet tweedehands – en/of zelfontworpen sport -en
bewegingsmateriaal en de mobiliteitsoplossingen, evenmin voor enige indirecte schade, met inbegrip
van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen/kansen of schade aan
derden.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de verbintenissen van G-sport Vlaanderen vzw in
het reglement middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is
G-sport Vlaanderen vzw slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van de
eigen verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door de eigen opzettelijke fout of
door bedrog. Voor overige fouten is G-sport Vlaanderen vzw niet aansprakelijk.
Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van G-sport Vlaanderen vzw opgeschort en wordt
zij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de aanvrager
noch op enige andere wijze aansprakelijk.

Extra info nodig?
G-sport Vlaanderen vzw
communicatiegsv@gsportvlaanderen.be
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Begrippenlijst
(Aangepast) sport- en bewegingsmateriaal
Het (aangepast) basismateriaal dat nodig is om personen met een beperking te laten sporten of
bewegen of om toegang te krijgen tot sport en beweging.
Duurzaamheid
De aanvraag, die past binnen het beleid van de organisatie, richt zich niet op een éénmalige activiteit
maar tracht een blijvende werking of blijvend effect te hebben.
Een juridische entiteit
Een organisatie met een bepaald juridisch statuut (bijvoorbeeld: vzw, BVBA, VN, een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon). In het geval van de crowdfundingscampagne moet deze organisatie
vallen onder een van de volgende categorieën:
• sportverenigingen;
• sportfederaties;
• organisaties actief binnen de G-sportsector of die werken met personen met een beperking;
• actoren uit transversale domeinen waaronder welzijn, onderwijs, gezondheid, mobiliteit …
G-sport
Elke sport- en beweegparticipatie uitgeoefend door personen met een beperking en dit recreatief of
competitief, in clubverband en ongebonden.
Aanpassingen aan infrastructuur:
Aanpassingen die zich richten op het toegankelijk maken van de (sport)infrastructuur voor personen
met een beperking. Bijvoorbeeld: aanleggen van een hellend vlak, aanpassingen aan kleed- en doucheruimtes (handgrepen, douchezitje …), aanpassingen aan de ondergrond van sportvelden, belijning van
sportvelden …
Innovatie
De aanvraag zet in op vernieuwing en verandering. Innovatie kan plaatsvinden binnen de organisatie,
maar ook binnen bredere verbanden. En dit kan op vlak van materialen en producten, organisatie,
samenwerkingsverbanden …
Mobiliteit
De mogelijkheid om korte en lange afstanden via auto, openbaar vervoer, fiets, ... te overbruggen.
Hulpmiddelen die het mogelijk of eenvoudiger maken om op de sport- of beweeglocatie te geraken.

Personen met een beperking
Personen met langdurige fysieke, psychische, verstandelijke, auditieve of visuele beperkingen of
met een autismespectrumstoornis, die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten
volledig, daadwerkelijk en op de voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving
en meer bepaald wat sporten en bewegen betreft.
Streefdoel
Het bedrag dat de weerhouden projecten zelf dienen in te zamelen tussen 1 september en
31 december 2021. Dit bedrag omvat 40% van de kosten voor de aankoop van de (aangepaste)
sport- en bewegingsmaterialen of bekostigen van het mobiliteitsproject.
Tweedehandssportmaterialen: aanvragen met aankoopbewijs + ontvangstbewijs
(Aangepaste) sport- en bewegingsmaterialen en mobiliteitsoplossingen die niet nieuw worden
aangekocht maar reeds in gebruik werden genomen door een persoon of organisatie. Bij de aanvraag
van tweedehandssportmaterialen dient een prognose van het totaalbedrag voorgelegd worden. Bij de
effectieve aankoop van tweedehandssportmaterialen dient een aankoopbewijs of verkoopovereenkomst voorgelegd te worden.
Veiligheid
Bij zelf ontworpen materialen kan G-sport Vlaanderen vzw niet aansprakelijk worden gesteld bij
eventuele ongevallen. De aanvrager dient het bewijs te leveren dat de materialen in overeenstemming
zijn met de veiligheidswetgeving. G-sport Vlaanderen vzw zal in geen geval aansprakelijk kunnen
worden gehouden voor schade die voortvloeit uit niet-conformiteit van de materialen met de
veiligheidswetgeving.
Verdubbelaar
Het bedrag van de financiële steun dat G-sport Vlaanderen vzw zal uitbetalen aan de weerhouden
projecten indien zij het streefdoel hebben behaald ten laatste op 31 december 2021. Dit bedrag omvat
60% van de kosten voor de aankoop van de (aangepaste) sport- en bewegingsmaterialen of bekostigen
van het mobiliteitsproject.
Visibiliteit
• Het verspreiden van o.a. campagnes opgesteld door G-sport Vlaanderen vzw ter promotie van
		 de crowdfundingscampagne via de beschikbare online of offline communicatiekanalen van de
		 organisatie;
• Het aangekochte materiaal voorzien van stickers van de crowdfundingscampagne aangeleverd
		 door G-sport Vlaanderen vzw;
• Het opnemen van het logo aangeleverd door G-sport Vlaanderen vzw op alle communicatie		 middelen rondom de opgezette acties voor het inzamelen van het streefdoel en subsidieaanvragen.

