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BPC – FINANCIËLE ONDERSTEUNING 

INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN IN BELGIË (2023) 
 
 

 

Het Belgian Paralympic Committee (BPC) wil, in samenwerking met GSV en/of LHF, 

organisatoren van internationale wedstrijden in ons land een duwtje in de rug geven. 

Een organisatiecomité kan bijgevolg steun vanuit het BPC ontvangen bij de organisatie 

van een internationale wedstrijd.  

 

De organisatie van internationale wedstrijden in eigen land heeft natuurlijk vele 

voordelen: 

• Het kan een sterke boost betekenen voor de ontwikkeling van de sport in 

kwestie. 

• Jongeren krijgen meer mogelijkheden om te proeven van het allerhoogste 

niveau. 

• Een internationale verplaatsing minder is zowel financieel als fysiek een voordeel 

voor de atleet, zijn omkadering en de beweging. 

• Media kunnen makkelijker overtuigd worden om verslag uit te brengen over de 

sport. 

• Nationale partners kunnen worden benaderd om hun partnership ‘in het veld’ 

te gaan activeren. 

• Het bevordert internationale relaties op Europese en wereldschaal. 

• … 

 

Het BPC is zich bewust dat de organisatiecomités van internationale sportevenementen 

zelf op zoek (moeten) gaan naar sponsors, en zal nooit exclusiviteit eisen voor eigen 

partners.  

 
 

Criteria voor ondersteuning aan de internationale wedstrijd 
 

Om in aanmerking te komen voor financiële steun dient de organisatie te voldoen aan 

onderstaande criteria :  

 

1. Sport die op het programma staat van de eerstvolgende Paralympische zomer- 

of winterspelen 

2. De internationale wedstrijd is erkend door de internationale federatie, en 

georganiseerd in België 

http://www.paralympic.be/


 

 

 

3. Internationaal deelnemersveld (minstens 4 buitenlandse teams of minstens 30 

individuele sporters, telkens uit minstens 4 verschillende landen) 

4. Deelname van minstens 2 Belgische atleten met een BPC-topsportstatuut 

5. Geen open Belgisch kampioenschap (wegens toelage van het BPC aan Belgische 

Kampioenschappen) 

6. Geen vriendschappelijke competitie, tenzij voor teamsporten of sporten 

waarvan deze competitie past in de voorbereiding van atleten met statuut of de 

ontwikkeling van een bepaalde sport in ons land. 

 

Er kunnen uitzonderingen op deze criteria worden toegelaten, zoals bijvoorbeeld voor de 

organisatie van grote internationale wedstrijden, een Europees Kampioenschap of een 

Wereldkampioenschap. 

 

 

Wie kan een aanvraag indienen 
 

Elke groep van personen, voldoende verzekerd, kan de aanvraag voor de organisatie 

van een internationale wedstrijd indienen. De praktische organisatie van deze 

internationale wedstrijd valt volledig onder de bevoegdheid van deze groep van 

personen m.a.w. het organisatiecomité. 

 

 

Vereisten bij indienen aanvraag 

 
• De aanvraag kan enkel worden ingediend via: 

https://forms.gle/2K2sfDzhGjX9fNhS9  

• Omschrijving competitie: hoe past het event in de bovenstaande criteria van 

deze procedure.  

• Omschrijving steun : enkel financiële steun of tevens vraag naar steun in natura 

(te bestuderen door het BPC met partners in kwestie). 

• Voorstel tot return: Dit kan bijvoorbeeld via de eigen bestaande 

sponsorpakketten.  

Minimale return: 

➔ Minimaal 6 weken voor het evenement: Vermelding van de logo’s van het 

Belgian Paralympic Committee EN G-sport Vlaanderen / Ligue Handisport 

Francophone. Deze dienen verplicht opgevraagd te worden bij het Belgian 

Paralympic Committee / G-sport Vlaanderen / de Ligue Handisport 

Francophone en vermeld te worden op alle communicatie (uitnodigingen, 

affiches, website, sociale media,…). Alvast bedankt om er attent op te zijn de 

juiste logo’s te gebruiken, alsook op een correcte manier (niet bijsnijden of 

vervormen, voldoende kwalitatief, gebruik van het vignet-formaat op alle 

communicatie die geen witte achtergrond heeft, met voldoende spatie t.o.v. 

de eventueel andere logo’s,…). 

➔ Vermelding van de kanalen van het Belgian Paralympic Committee 

(@Paralympic Team Belgium) en G-sport Vlaanderen / Ligue Handisport 

https://forms.gle/2K2sfDzhGjX9fNhS9


 

 

 

Francophone indien ook partners worden vermeld in posts op de sociale 

media. 

➔ Minimaal 2 uitnodigingen (financiële ondersteuning ≤1000 euro) of 4 

uitnodigingen (financiële ondersteuning >1000 euro) voor het evenement te 

bezorgen via support@paralympic.be. 

➔ Zichtbaarheid van het Belgian Paralympic Committee EN G-sport 

Vlaanderen / Ligue Handisport Francophone tijdens het evenement. Het 

materiaal (promopakket met beachflags, banners,…) hiervoor kan worden 

uitgeleend bij G-sport Vlaanderen en/of de Ligue Handisport Francophone.  

➔ Het versturen van een 10-tal foto’s van het evenement in goede kwaliteit 

naar support@paralympic.be binnen de 3 werkdagen na het evenement, om 

te kunnen gebruiken voor redactionele doeleinden. Gelieve de copyright te 

vermelden die we dienen te gebruiken. 

 

 

Maximumbedrag  

 
Het maximumbudget dat via deze procedure wordt toegekend aan één dossier 

bedraagt € 2.500 en hangt af van het aantal aanvragen dat werd ingediend, alsook van 

de tegemoetkoming aan de bovengenoemde criteria.  

 
 

Procedure aanvraag en toekenning 
 

• Het dossier (via het online formulier) dient ten laatste op 15 februari 2023 te 

worden verstuurd 

• Het Belgian Paralympic Committee voorziet de organisatie ten laatste op 31 

maart 2023 van een antwoord. 

• Indien positief, communiceert het Belgian Paralympic Committee bij het 

antwoord ook het vooropgesteld bedrag.  

• De informatie van de internationale wedstrijd zal ook worden gepubliceerd op 

de website van onze aangesloten liga’s (G-sport Vlaanderen en/of Ligue 

Handisport Francophone). Het is dus van groot belang het aanvraagformulier 

correct en zo gedetailleerd mogelijk in te vullen.  

• Na afloop dient het organisatiecomité de uitslagen van de internationale 

wedstrijd binnen de 3 werkdagen te bezorgen aan support@paralympic.be, 

zodat deze op de website van de aangesloten liga’s kunnen worden 

gepubliceerd, alsook de foto’s van de verschillende podia en de foto’s van het 

evenement waar de verschillende logo’s duidelijk in beeld gebracht worden.  
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Evaluatie 
 

Indien de samenwerking met het BPC of één/meerdere van haar partners onvoldoende 

constructief zou verlopen, zal het BPC het organisatiecomité hiervan duidelijk op de 

hoogte brengen. Indien er geen verbetering wordt vastgesteld na deze 

ingebrekestelling, is het BPC niet verantwoordelijk voor het eventuele intrekken van de 

steun door de partner(s) en kan (een deel van) de financiële steun van het BPC 

eveneens worden ingetrokken. 

 
 

De financiële steun ontvangen 
 

Het organisatiecomité stuurt na afloop een factuur voor het toegekende bedrag. Deze 

factuur dient de volgende gegevens te bevatten: 

 

• Onze gegevens: 

BELGIAN PARALYMPIC COMMITTEE vzw 

Boechoutlaan 9 

1020 BRUSSEL 

BTW n°: BE 0476 319 389 

• Onderwerp: Ondersteuning (naam wedstrijd/event + locatie + datum) 

• Documentdatum 

• Het toegekende bedrag 

• Bankinformatie 

 

  



 

 

 

DOCUMENT 

ALGEMENE BUDGETRAMING 
 

 

 

UITGAVEN BEGROOT EFFECTIEF 

   EURO   

VERBLIJFACCOMMODATIE EN CATERING     

HOTELVERBLIJF DEELNEMERS 0,00   

HOTELVERBLIJF MEDEWERKERS 0,00   

CATERING DEELNEMERS 0,00   

CATERING MEDEWERKERS 0,00   

      

SPORTTECHNISCHE ORGANISATIE     

HUUR SPORTACCOMMODATIE 0,00   

AANKOOP / HUUR SPORTMATERIAAL  0,00   

      

TRANSPORT - LOGISTIEK - VRIJWILLIGERS     

BRANDSTOF 0,00   

VERPLAATSING ORGANISATIECOMITE 0,00   

HUUR TRANSPORT 0,00   

      

PROMOTIE - COMMUNICATIE - FUNDRAISING     

INTERNE & EXTERNE COMMUNICATIE 0,00   

VERVOER MATERIAAL 0,00   

MEDISCHE HULPPOST 0,00   

      

SECRETARIAAT & ALGEMENE LEIDING     

SECRETARIAATKOSTEN 0,00   

PRIJUITREIKING 0,00   

VERZEKERING 0,00   

      

DIVERSEN     

ONVOORZIEN (richtlijn: 10% van totaalbudget) 0,00   

BANKKOSTEN 0,00   

      

TOTAAL 0,00   

   

INKOMSTEN BEGROOT EFFECTIEF 

      

SUBSIDIE     

BELGIAN PARALYMPIC COMMITTEE 0,00   

PROVINCIE   0,00   

STAD/GEMEENTE 0,00   

      

SPONSORING     



 

 

 

PARTNERS  0,00   

      

ENTRY DEELNEMERS     

INSCHRIJVINGSGELD DEELNEMERS  0,00   

      

DIVERSEN     

VERKOOP GADGETS 0,00   

VERKOOP CATERING 0,00   

VARIA 0,00   

      

TOTAAL 0,00   

      

SALDO 0,00   

 


