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Samenwerkingsprotocol 
G-sport Vlaanderen vzw  

en xxx 
 

Dit samenwerkingsprotocol wordt afgesloten tussen 
 

de UNISPORTFEDERATIE G-SPORT, G-SPORT VLAANDEREN VZW, met zetel te 
Zuiderlaan 13, 9000 Gent, hierbij vertegenwoordigd door Stef Dehandschutter in de 
hoedanigheid van voorzitter, 

en  
de PARTNERFEDERATIE, XXX, met zetel te xxy, xxy, hierbij vertegenwoordigd door xx 
in de hoedanigheid van voorzitter. 
 

Situering  
G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle 
(potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging 
kunnen doen - op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities. Binnen het 
decreet van de georganiseerde sport krijgt G-sport Vlaanderen een extra basisopdracht 
toegewezen, namelijk sporttechnische ondersteuning bieden aan andere erkende 
sportfederaties die in hun sportfederatie een geïntegreerde G-sportwerking willen 
aanbieden. Met het bijhorende subsidie-bedrag houdt G-sport Vlaanderen een voltijds 
expert in dienst om deze opdracht te vervullen.  
 
Visie op G-sport vanuit reguliere sportfederatie 
 

Artikel 1.  Doel van het samenwerkingsprotocol  
Met dit partnerprotocol willen beide partners wederzijdse afspraken maken rond de opstart 
en/of uitbouw van een specifiek G-sportbeleid rond de eigen sporttak. Door de 
samenwerking wensen de partners elkaar te versterken. Het protocol zorgt voor een 
duidelijke afstemming van de verwachtingen en verantwoordelijkheden, met respect voor 
elkaars expertise.  

 

Artikel 2. Engagement van beide partijen  
2.1. Beide partijen engageren zich om samen te werken rond G-sport. De engagementen 
worden neergeschreven in een addendum dat integraal deel uitmaakt van dit 
samenwerkingsprotocol.  
 

2.2. Elke federatie duidt minimum één contactpersoon aan, verantwoordelijk voor het 
integratiebeleid, binnen haar personeelskader.  
 

2.3. Beide partijen bieden elkaar visibiliteit als promotionele return voor de organisatie van 
G-sport-activiteiten en het eigen G-sportbeleid. 
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• Voor G-sport Vlaanderen geldt:  
o opname van het logo en/of vermelding van de partnerfederatie op de 

communicatiedragers van de desbetreffende sporttak; 
o opname van het logo en vermelding van de partnerfederatie op de 

sporttakkenpagina: www.gsportvlaanderen.be/sporten/sporttak; 
o opname van het logo en contactgegevens van de partnerfederatie op de 

overzichtspagina partnerfederaties: www.gsportvlaanderen.be/partnerfederaties; 
o vermeldingen partnerfederatie op social media bij posts over de desbetreffende 

sporttak. 
 

• Voor xxx geldt: 
o opname van logo en/of vermelding van G-sport Vlaanderen op de 

communicatiedragers die betrekking hebben op G-sport; 
o vermelding op G-sportpagina van de website; 
o vermeldingen van G-sport Vlaanderen op social media bij posts over G-sport.  

 

2.4. Beide partijen streven naar een databestand om G-sporters per doelgroep te kunnen 
inventariseren, met als doel de aangesloten G-sporters gericht te informeren over 
sportactiviteiten, tips & tricks, specifieke ondersteuning, enz. 
 
2.5. Beide partijen streven naar een wederzijds up-to-date overzicht van de sportclubs met 
een aanbod voor G-sporters in de desbetreffende sporttak, en een overzicht van de G-
sportactiviteiten, zodat potentiële G-sporters makkelijk hun weg vinden via de website van 
G-sport Vlaanderen en de partnerfederatie.  
 

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot topsporters G-sport 
3.1. De topsporter dient lid te zijn van G-sport Vlaanderen of xxx indien deze geselecteerd 
wenst te worden voor of deel wenst te nemen aan internationale wedstrijden, evenals om 
aanspraak te kunnen maken op ondersteuning.  
 

3.2. Bij deelname aan nationale en internationale organisaties/stages zorgen beide partijen 
ervoor dat elke topsporter verzekerd is voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke 
aansprakelijkheid via de sportfederatie waaraan hij/zij de lidmaatschapsbijdrage betaalt.  
 

3.3. Bij deelname aan internationale wedstrijden/stages kan het Belgian Paralympic 
Committee, de nationale koepel van G-sport Vlaanderen, een reisbijstandsverzekering 
afsluiten voor elke deelnemer. Dit gebeurt onafhankelijk van de sportfederatie waaraan 
hij/zij lidmaatschapsbijdrage betaalt en op voorwaarde dat de administratieve voorbereiding 
door G-sport Vlaanderen uitgevoerd wordt. Xxx informeert G-sport Vlaanderen indien zij zelf 
een reisbijstandsverzekering voor deelnemers aan internationale wedstrijden/stages 
voorziet.  
 

3.4. G-sport Vlaanderen engageert zich tot het verlenen van een multidisciplinaire 
ondersteuning conform de afspraak tussen de topsportcoördinator van G-sport Vlaanderen 
en de topsportcoördinator van xxx.  

http://www.gsportvlaanderen.be/sporten/sporttak
http://www.gsportvlaanderen.be/partnerfederaties
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3.5. De topsportcoördinator van G-sport Vlaanderen en de topsportcoördinator van xxx 
werken samen in functie van de begeleiding van een talent/belofte/elite.  
 
3.6. G-sport Vlaanderen introduceert de partnerfederatie xxx bij het de collega’s van het 
Belgian Paralympic Committee, de nationale koepel van G-sport Vlaanderen, in het kader 
van eventuele afspraken rond portretrecht en (private) sponsoring op internationale 
wedstrijden. 
 

Artikel 4. Werkwijze addendum 
Het addendum stelt een basis ondersteuningspakket voor waarbij de omvang wordt 
begrensd door een combinatie van drie factoren: de eindverantwoordelijkheid, het  
G-sportaanbod en het ledenaantal. Aan elke actie van G-sport Vlaanderen werd een 
puntenwaarde gekoppeld om inzicht te geven in de ondersteuningsintensiteit.  
 
Acties van de xxx worden mee opgenomen in het addendum. xxx streeft ernaar jaarlijks 
meer actiepunten G-sport op te nemen en deze structureel te verankeren in de werking.  
 

Artikel 5. Overleg, wijzigen en evalueren  
5.1. Beide partijen plannen op jaarlijkse basis overleg om de voortgang van de 
engagementen en acties op te volgen of bij te sturen.  
 
5.2. Het samenwerkingsprotocol en het addendum met de engagementen van dit 
samenwerkingsprotocol worden jaarlijks geëvalueerd, mits een positieve evaluatie worden 
de engagementen automatisch verlengd en indien nodig bijgestuurd.  
 

Artikel 6. Duur van de overeenkomst 

Dit samenwerkingsprotocol gaat in op DATUM ONDERTEKENING en wordt opgesteld voor 
periode 2020-2024.   
 
Aldus opgemaakt te Gent op datum in twee exemplaren waarvan elke partner verklaart één 
ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.  
 
Dit protocol omvat geen enkele contractuele verplichting ten aanzien van een van de 
sportfederaties. Het niet naleven van de bovenvermelde afspraken kan in geen geval leiden 
tot een contractuele vordering. 
 
Voor de vzw G-sport Vlaanderen          Voor xxx  
 
 

… … 
 
Voorzitter Voorzitter     

      

Addendum  
Wederzijdse engagementen samenwerkingsprotocol 


