
 
 

G-SPORTSUBSIDIES SPORT VLAANDEREN 

 

Overzicht reglementen 

1. Opstartende G-sportclub = Sportclub met G-werking die maximum 2 jaar in werking is 

getreden. 

a. Moet in de loop van het 1ste subsidiejaar aansluiten bij erkende sportfederatie 

b. Verplicht intakegesprek met consulent Sporten Zonder Drempels 

c. Maximaal subsidiebedrag = 1.000 euro, minimaal subsidiebedrag = 500 euro 

d. Het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd mag niet hoger liggen dan 75% van de 

begrote kosten in het aanvraagdossier. Subsidie die uitbetaald wordt, ligt niet hoger 

dan 75% van de aangetoonde uitgaven. 

e. 80% van toegekend bedrag wordt uitbetaald na goedkeuring dossier. Resterende 

20% kan uitbetaald worden na afloop van het subsidiejaar en na het indienen van 

inhoudelijk + financieel verslag. 

f. Indiendatum = 30 september van jaar voorafgaand aan subsidiejaar, of 15 maart 

voor 2de jaarhelft van het lopende jaar (eenmalig bij de eerste aanvraag) 

 

2. Duurzame G-sportclub = Sportclub met G-werking die al minstens 1 jaar in werking is 

getreden. 

a. Moet aangesloten zijn bij erkende sportfederatie op het moment van de indiening 

van het dossier 

b. Maximaal subsidiebedrag = 5.000 euro, minimaal subsidiebedrag = 500 euro  

c. Het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd mag niet hoger liggen dan 75% van de 

begrote kosten in het aanvraagdossier. Subsidie die uitbetaald wordt, ligt niet hoger 

dan 75% van de aangetoonde uitgaven. 

d. Dossier moet minstens 12/20 scoren om in aanmerking te komen voor subsidies. 

e. 80% van toegekend bedrag wordt uitbetaald na goedkeuring dossier. Resterende 

20% kan uitbetaald worden na afloop van het subsidiejaar en na het indienen van 

inhoudelijk + financieel verslag. 

f. Indiendatum = 30 september van jaar voorafgaand aan subsidiejaar 

 

3. Laagdrempelig G-evenement = competitief of recreatief G-sportevenement waarbij zowel G-

sporters als nog niet sportende personen met een handicap kunnen deelnemen aan de 

sportactiviteiten. 

a. Ingediend worden door private organisaties met rechtspersoonlijkheid. FV + lokale 

besturen worden uitgesloten. 

b. Maximaal subsidiebedrag = 5.000 euro, minimaal subsidiebedrag = 500 euro 

c. Het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd mag niet hoger liggen dan 75% van de 

begrote kosten in het aanvraagdossier. Subsidie die uitbetaald wordt, ligt niet hoger 

dan 75% van de aangetoonde uitgaven. 

d. Dossier moet minstens 12/20 scoren om in aanmerking te komen voor subsidies. 

e. 80% van toegekend bedrag wordt uitbetaald na goedkeuring dossier. Resterende 

20% kan uitbetaald worden na afloop van het evenement en na het indienen van 

inhoudelijk + financieel verslag. 



 
 

f. Indiendatum = 30 september voor evenementen die plaatsvinden in daaropvolgende 

jaar; 15 maart voor evenementen die plaatsvinden in de 2de jaarhelft. 

 

4. Internationaal G-evenement = een sportevenement met deelnemers van minstens drie 

verschillende nationaliteiten en een deelnemersveld dat bestaat uit minimum 20% 

buitenlandse sporters. 

a. Ingediend worden door private organisaties met rechtspersoonlijkheid. FV + lokale 

besturen worden uitgesloten. 

b. Maximaal subsidiebedrag = 5.000 euro, minimaal subsidiebedrag = 500 euro 

c. Het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd mag niet hoger liggen dan 50% van de 

begrote kosten in het aanvraagdossier. Subsidie die uitbetaald wordt, ligt niet hoger 

dan 50% van de aangetoonde uitgaven. 

d. Dossier moet minstens 12/20 scoren om in aanmerking te komen voor subsidies. 

e. 80% van toegekend bedrag wordt uitbetaald na goedkeuring dossier. Resterende 

20% kan uitbetaald worden na afloop van het evenement en na het indienen van 

inhoudelijk + financieel verslag. 

f. Indiendatum = 30 september voor evenementen die plaatsvinden in het 

daaropvolgende jaar; 15 maart voor evenementen die plaatsvinden in de 2de 

jaarhelft. 

Je vindt het volledige overzicht van alle reglementen terug op de subsidiepagina van Sport 

Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/g-sport/  

Hoe aanvragen? 

Online via het subsidieloket van Sport Vlaanderen: 

https://www.sport.vlaanderen/subsidies.evenement.portal/   

Inloggen via e-ID of itsme-app. 

 

Tips & tricks 

Wacht niet tot op het laatste moment met het invullen van het formulier. Neem je tijd hiervoor.  

Vul het dossier volledig in. Probeer op alle vragen een antwoord te formuleren.  

Hou de beoordelingscriteria bij de hand. Het reglement beschrijft duidelijk aan welke criteria je 

dossier moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Op die manier kan je op voorhand 

al inschatten of je evenement voldoende gaat scoren of niet. 

https://www.sport.vlaanderen/g-sport/
https://www.sport.vlaanderen/subsidies.evenement.portal/

