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STEUNPUNT G-SPORT VLAAND EREN  Boomgaardstraat 22 bus 1 
2600 Antwerpen 
 

Persbericht 

G-SPORT VLAANDEREN LANCEERT OFFICIEEL STEUNPUNT 

BERCHEM maart 2013:  “Door samenspel scoren!” Met deze leuze lanceerde het kabinet van Minister 

Muyters de gedachte dat sport als sociaal bindmiddel een heel belangrijke rol speelt in onze huidige 

samenleving. Voor het eerst maakt een minister van sport ruimte voor een specifiek beleid rond sport 

en beweging voor personen met een handicap. 

Voor een toekomstgericht beleid inzake G-sport in Vlaanderen werden meteen belangrijke partners 

bereid gevonden om de handen in elkaar te slaan. De drie G-sportfederaties (Recreas, Parantee 

en Psylos), de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie maar ook 

andere actoren zoals  To Walk Again, BLOSO, Special Olympics Belgium en de Stichting 

Vlaamse Schoolsport zitten voortaan rond tafel om G-sport binnen Vlaanderen uit te bouwen tot 

een sterk geheel. Hierin worden ze ondersteund door het Kabinet Sport van minister Muyters en 

het Departement CJSM.  Maanden van voorbereiding en strategische bespreking resulteerden in 

het voorjaar van 2012 in een conceptnota en in het najaar van 2012 werd het Steunpunt G-sport 

Vlaanderen operationeel. De Vereniging voor Vlaamse Provincies bracht het Steunpunt onder in het 

Huis van de Sport te Antwerpen.  Het Autonoom Provinciebedrijf van de provincie Antwerpen zorgt 

voor de logistieke ondersteuning.   

Het Steunpunt fungeert als olie binnen het raderwerk van de G-sportactoren in Vlaanderen. 

Hierbij staat het in voor transversale afstemming maar werkt het ook aan de promotie van en 

sensibilisatie rond G-sport. Het Steunpunt G-sport Vlaanderen vervult daarnaast een 

loketfunctie en wil uitgroeien tot hét kenniscentrum voor iedereen die met G-sport in aanraking 

komt. Dit betekent dat het Steunpunt zowel voor de individuele sporter met een handicap, als voor 

hun omgeving, medewerkers en vrijwilligers binnen de zorgsector toegankelijk is. Tot slot werkt het 

Steunpunt ook aan het opstarten van gericht ondersteunend onderzoek naar de verschillende 

tendensen binnen de G-sportwereld. 
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Voor meer informatie kunt u steeds terecht via volgende contactgegevens : 

Steunpunt G-sport Vlaanderen 

Tel. : 032/40.62.96 
Fax. : 032/ 40.62.99 

E-mail : info@gsportvlaanderen.be  

mailto:info@gsportvlaanderen.be

