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Contactpersoon: Lore Schaut 

Tel:   09 243 11 72 

E-mail:   lore.schaut@parantee-psylos.be 

 

8 juli 2022 

 

Betreft: SupPORT 1: Financiële ondersteuning sportaanbod & omkadering 

 

Beste clubbestuurder 

 

Na een gelukkig al weer wat normaler sportseizoen kan je zoals steeds rekenen op een extraatje voor 

jullie werking vanuit G-sport Vlaanderen onder het project SupPORT: financiële ondersteuning voor 

clubaanbod & omkadering. Hiermee wil G-sport Vlaanderen haar clubs helpen bij het uitbouwen van een 

duurzame werking.   

Iets later dan anders, aangezien de SupPORT gekoppeld is aan de vermelding van het logo van onze 

organisatie.  

 

De SupPORT incentive richt zich op het seizoen 2021-2022. Via enkele criteria wordt bepaald welke 

ondersteuning je krijgt. De aanvraagprocedure is een eenvoudige procedure om een minimale 

administratieve belasting van de clubs te garanderen, met onderstaande criteria: 

 

- Duurzaam aanbod: het trainings- of sportaanbod doorheen het jaar: in welke mate er een 

sportaanbod doorging: live, digitaal of op een andere manier. 

- Kwaliteitsvolle begeleiding: Het hebben van gekwalificeerde omkadering: VTS diploma of 

geassimileerd (zie hier), bachelors en masters LO, en bachelors en masters kiné. De kiné 

diploma’s worden door onze organisatie erkend. 

- Sportaanbod: De organisatie van sportactiviteiten open voor externe (potentiële) sporters (bv 

toernooi, initiatiedag, wedstrijd, sportmoment), naast de reguliere trainingen 

 

Aan elk van de criteria hangt een forfaitair bedrag vast. Opgelet: De SupPORT kan enkel toegekend 

worden aan clubs die het logo van G-sport Vlaanderen vermelden op hun communicatiedragers zoals 

website, flyer, briefhoofd (cfr. intern reglement, aansluitingsvoorwaarden). Pas dus je logo aan op 

jouw kanalen en geef even door dat je dat gedaan hebt. 

G-sport Vlaanderen behoudt het recht om de bedragen aan te passen naargelang het aantal 

aanvragen.  

 

Indien je nog vragen hebt, neem gerust contact op met het de medewerker clubondersteuning via 

lore.schaut@gsportvlaanderen.be of 09 243 11 72. 

 

Met sportieve groeten 

 

Lore Schaut 

Clubondersteuner 

https://www.sport.vlaanderen/media/13237/200309_assimilatietabel-vts.pdf
https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/intern-reglement_volledig_v3_gecomprimeerd.pdf
mailto:lore.schaut@parantee-psylos.be


 

 

 

Procedure 

 

Stap 1: Vermeld de federatie op externe communicatiedragers 

Vb. Aangesloten bij <logo G-sport Vlaanderen> op website, communicatie, folders,.. Het logo kan je 

hier downloaden.  

 

Stap 2: Stel het dossier samen  

Het dossier bevat 

1. Ingevulde SupPORT tabel uit bijlage 1 waar je de criteria aanvinkt in de situatie van 

jouw club (zie onder*) 

2. Kopies van facturen van tussen juli 2021 en juni 2022 (huur accommodatie, aankoop 

materiaal, kosten voor promotionele acties) ter waarde van het bedrag dat je bekomt 

op de checklist 

3. Een ingevulde onkostennota ter waarde van het aangevraagde bedrag. Benaming 

graag jjjj_onkostennota SupPORT_clubnaam 

4. Externe communicatiedragers (folders, website, affiche, persbericht,…) waarin je toont 

dat G-sport Vlaanderen vzw (logo, website en/of naamsvermelding) vermeld wordt. 

 

*Uitgewerkt voorbeeld zie onderaan bijlage 2 

 

De bijlagen (= checklist via bijlage of via de forms, onkostennota en staving door facturen + 

communicatie) wordt bij voorkeur digitaal bezorgd aan de clubondersteuner via 

lore.schaut@gsportvlaanderen.be of Zuiderlaan 13, 9000 Gent voor 15 augustus 2022. 

 

Stap 3: Uitbetaling 

Bij ontvangst van het volledige dossier en goedkeuring betaalt G-sport Vlaanderen het bedrag uit voor 

eind september van hetzelfde jaar.  

 

 

https://www.gsportvlaanderen.be/downloads
mailto:lore.schaut@parantee-psylos.be


 

 
 

Bijlage 1: checklist in te vullen naar de situatie van de club (geel fluo = invullen) 
1. Duid in de eerste kolom aan met JA of een X bij de criteria die voor jouw club van toepassing zijn.  
2. Vul bij de kolom ‘staving’ de nodige informatie in. De criteria gaan over het voorbije seizoen, dus 2021-2022. 

 
J/N Criteria Toelichting Waarde Staving 
 
… 

Duurzaam 
aanbod 

Het hebben aangeboden van sport of beweging op 
duurzame basis 

100 euro - Controleer je clubfiche op de website. 
- Ga na of deze nog correct is en geef eventuele 
wijzigingen door 
- Vermeld hier welk aanbod je dit sportseizoen 
aangeboden hebt 

 
… 

Kwaliteitsvolle 
begeleiding (1) 

Het hebben van (een) gekwalificeerde trainer(s) 
- VTS diploma of gelijkgesteld 

- Bachelor of master LO 
- Bachelor of master kiné 
 

50 euro per  
trainer (max. 
150) 

Geef de namen van de gediplomeerde trainer(s)* hier 
door. G-sport Vlaanderen gaat dit zelf na op VOTAS dus 
zorg dat je trainers een VOTAS account hebben,  
*voorwaarden:  
- De persoon was lid van G-sport Vlaanderen voor 

2021-2022 
- De persoon heeft de functie van trainer 
- De persoon heeft een diploma in de sporttak 

waarin hij/zij training geeft 
 
… 

Kwaliteitsvolle 
begeleiding (2) 

Het behalen van een (hoger) VTS diploma in dit 
seizoen 2021-2022 

100 euro per 
trainer 

Idem vorig item 
 
 

  
Sportaanbod 

Organisatie van een extra sportactiviteit, niet alleen 
voor de eigen leden maar ook voor externe 
sporters/clubs (bv toernooi, wedstrijd, open training), 
kan ook digitaal.  

50 euro Geef hier een toelichting, link naar de activiteit of stuur 
de folder of uitnodiging mee. 
 

 
SOM 

  
… euro 

 
Maak zelf de som van de totale SupPORT waarde voor 
jouw club op basis van de aangeduide criteria 

 
 

http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=102&lang=1
https://www.sport.vlaanderen/media/1858/160603_assimilatietabel-vts.pdf
https://www.sport.vlaanderen/aanmelden?targetLogin=/mijnsportvlaanderen/


 

 

Bijlage 2: voorbeeld checklist voor club VOORBEELD 

Club VOORBEELD startte in september op met sporttrainingen. In maart organiseerde ze enkele momenten waarop sporters digitaal samen komen en in juni 
organiseerde  ze nog enkele live sportsessies, heeft sinds maart een trainer die het VTS diploma initiator behaalde, en organiseert jaarlijks een toernooi en 
bezorgt dus onderstaande checklist, samen met facturen ter staving en de onkostennota. De clubs vermeld G-sport Vlaanderen op haar communicatiedragers 

J/N Criteria Toelichting Waarde Staving 

 

J 

Duurzaam 
aanbod 

Het hebben van een minstens tweewekelijks 
sportaanbod  

100  Link naar club x  

 de locatie is veranderd: we sporten nu in 
straat x, sporthal x. 

 we trainen elke week op woensdag en 
zaterdag, niet in schoolvakanties 

N Kwaliteitsvolle 
begeleiding 

Het hebben van (een) gekwalificeerde trainer(s) 50 / trainer 
(max. 150) 

/ 

J  Het behalen van een (hoger) VTS diploma in het 
seizoen 2021-2022 

100 / trainer Jan Versporten, initiator torbal op 3 maart 2022. 

J  
Sportaanbod 

Organisatie van een sportactiviteit, niet alleen voor 
de eigen leden maar ook voor externe 
sporters/clubs (bv toernooi, wedstrijd, open training) 

50 Onze sportinstuif werd georganiseerd op 4 april. Je 
vindt hier een verslag met foto’s  

 
SOM 

   
250* 

 

 
Concreet voor club VOORBEELD:  

1. De club vult de tabel in (zie fluo geel) 

2. De club maakt de som: de ‘JA’ geldt voor duurzaam aanbod (100 euro) + nieuw VTS diploma (100 euro) + organisatie sportactiviteit (50 euro) = 250 euro  

3. De club bezorgt de tabel samen met een onkostennota voor 250 euro. De club staaft met gemaakte kosten en voegt 3 kopies van zaalhuur bij 

4. De club vermeldt G-sport Vlaanderen op haar communicatiedragers: op de website en op de folder en stuurt dit mee in het mailtje. 


