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Nieuwe Sportfederatiedecreet  -  Implementatie

Het Sportfederatiedecreet is in werking sinds begin 2017. Dit decreet impliceert dat 
slechts één sportfederatie per sporttak gesubsidieerd kon worden. Andere federaties in 
dezelfde sporttak kunnen wel erkend worden, maar er kan dus maximaal één federatie 
overheidsmiddelen krijgen voor haar werking. Deze maatregel had tot gevolg dat in 
sporttakken waar meerdere federaties actief waren, fusie-operaties moesten gebeuren. 

Van de meeste fusieoperaties ving ik positieve geluiden op, maar er bleken ook 
federaties te zijn die geen overeenkomst konden vinden en waar er onenigheid bleef 
bestaan. 

Daarnaast had ik ook graag zicht gekregen op de beleidsfocus ‘Laagdrempelige en 
Innovatieve projecten’. 

1. Kan de minister inzake de fusie-operaties een overzicht geven van:

a) de erkende federaties onder het nieuwe Sportfederatiedecreet;

b) de gesubsidieerde federaties onder het nieuwe Sportfederatiedecreet;

c) het aantal voltooide fusieoperaties als gevolg van het nieuwe 
Sportfederatiedecreet en de betrokken federaties in deze fusieoperatie die 
werkzaam waren onder het vorige Sportfederatiedecreet (al dan niet erkend of 
gesubsidieerd);

d) de fusies die op het moment van de erkennings- en subsidiëringsbeslissing nog 
niet volledig afgerond waren en hun situatie op dit moment, alsook de 
toekomstperspectieven van de fusieoperatie?

2. Kan de minister inzake de uitgedeelde subsidies een overzicht geven van:

a) de budgetten voor 2017 van de sportfederaties die in het kader van het nieuwe 
Sportfederatiedecreet een fusie ondergingen;

b) de evolutie van de subsidies van de periode 2012 tot op heden, per federatie?

3. Kan de minister inzake de federaties werkzaam onder het nieuwe decreet een 
overzicht geven van:

a) het aantal clubs dat bij de federaties werkzaam onder het nieuwe decreet 
aangesloten is, per federatie (zowel erkend als gesubsidieerd) en de evolutie 
daarvan sinds 2012;



b) het aantal leden en de evolutie ervan sinds 2012 van de gesubsidieerde 
federaties (opgedeeld per federatie)? Kan daarbij ook aangegeven worden 
hoeveel niet-subsidieerbare leden elke federatie aangaf? Kan bij de niet-
gesubsidieerde leden ook aangegeven worden wat de reden van niet-
subsidieerbaarheid is (geen aansluiting bij een club, een sport die niet op de 
sporttakkenlijst vermeld staat,…)?

4. Betreffende de beleidsfocussen die de sportfederaties kozen onder het nieuwe 
decreet.

a) Graag een overzicht van welke beleidsfocus de gesubsidieerde federaties 
opgenomen hebben onder het nieuwe decreet.

b) Graag een overzicht van de federaties die een project indienden omtrent de 
beleidsfocus ‘Laagdrempelige en Innovatieve projecten’ en de motivatie en 
doelstellingen van deze projecten, per federatie. Kan daarbij ook aangegeven 
worden of en welke projecten afgewezen werden en wat daarvoor de reden was?
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ANTWOORD 
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van LIONEL BAJART

1. a) Met de ingang van het nieuwe sportfederatiedecreet van 10 juni 2016 werd het 
aantal erkende Vlaamse sportfederaties herleid van 85 naar 72. Het betreft een 
voorlopige lijst van erkende Vlaamse sportfederaties. Pas na voltooiing van de 
verschillende fusies en ontbinding van de opgeslorpte vzw’s kan een definitieve 
lijst opgemaakt worden. Er werden wel reeds 2 nieuwe sportfederaties erkend, 
met name Padel Vlaanderen vzw en de Vlaamse Vereniging voor Watersport vzw.

1 Badminton Vlaanderen vzw UNI
2 Belgische Politie Sportbond - Nederlandstalige Vleugel vzw ERK
3 Bowling Vlaanderen vzw ERK
4 Cricket Vlaanderen vzw ERK
5 Danssport Vlaanderen vzw UNI
6 Federatie Disco, Show en Freestyle vzw ERK
7 Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van Vlaanderen vzw ERK
8 FROS Amateursportfederatie vzw MULTI
9 Gezinssport Vlaanderen vzw MULTI
10 GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw   UNI
11 Handboogliga vzw UNI
12 Hondenfederatie Vrienden Onder Eén vzw ERK
13 Klim- en Bergsportfederatie vzw UNI
14 Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs - Fedes vzw MULTI
15 Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw UNI
16 Landelijke Rijverenigingen vzw ERK
17 Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw ERK
18 Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw UNI
19 OKRA - FALOS vzw MULTI
20 Padel Vlaanderen vzw ERK
21 Parantee - Psylos vzw UNI
22 Petanque Federatie Vlaanderen vzw ERK
23 Rugby Vlaanderen vzw UNI
24 Sneeuwsport Vlaanderen vzw UNI
25 Sporta-federatie vzw MULTI
26 Sportievak - BVLO vzw MULTI
27 Sportiv vzw ERK
28 Sportvisserij Vlaanderen vzw ERK
29 S-Sport Federatie // Recreas vzw MULTI
30 Tennis Vlaanderen vzw UNI
31 Verbond van Vlaamse Speleologen vzw ERK
32 Vereniging voor modelluchtvaartsport vzw ERK



33 Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw UNI
34 Vlaamse Atletiekliga vzw UNI
35 Vlaamse Autosportfederatie vzw ERK
36 Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw UNI
37 Vlaamse Basketballiga vzw UNI
38 Vlaamse Boks Liga vzw UNI
39 Vlaamse Boogsport Federatie 'Liggende Wip' vzw ERK
40 Vlaamse Handbalvereniging vzw UNI
41 Vlaamse Hockey Liga vzw UNI
42 Vlaamse Judofederatie vzw UNI
43 Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw UNI
44 Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw UNI
45 Vlaamse Karate Federatie vzw UNI
46 Vlaamse Kunstschaatsen Bond vzw ERK
47 Vlaamse Liefhebbers Motorrijders vzw ERK
48 Vlaamse Liga Paardensport vzw UNI
49 Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw ERK
50 Vlaamse Reddingsfederatie vzw UNI
51 Vlaamse Roeiliga vzw UNI
52 Vlaamse Rollerbond vzw UNI
53 Vlaamse Schermbond vzw UNI
54 Vlaamse Schietsportkoepel vzw UNI
55 Vlaamse Snookerfederatie vzw ERK
56 Vlaamse Squashfederatie vzw UNI
57 Vlaamse Taekwondo Bond vzw UNI
58 Vlaamse Tafeltennisliga vzw UNI
59 Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw UNI
60 Vlaamse Vechtsport Associatie vzw ERK
61 Vlaamse Vereniging voor Golf vzw UNI
62 Vlaamse Vereniging voor Watersport vzw ERK
63 Vlaamse Volleybalbond vzw UNI
64 Vlaamse Wielrijdersbond vzw ERK
65 Vlaamse Wushu Federatie vzw ERK
66 Vlaamse Yachting Federatie vzw UNI
67 Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw ERK
68 Vlaamse Zwemfederatie vzw UNI
69 Voetbal Vlaanderen vzw UNI
70 Wandelsport Vlaanderen vzw UNI
71 Waterski Vlaanderen vzw UNI
72 Wielerbond Vlaanderen vzw UNI

b) In het kader van het nieuwe sportfederatiedecreet van 10 juni 2016 worden 47 
sportfederaties gesubsidieerd, waarvan 40 unisportfederaties en 7 multi-
sportfederaties. Met de start van het nieuwe decreet is er 1 nieuwe gesubsidieerde 
sportfederatie, met name de Vlaamse Boks Liga vzw. 4 sportfederaties worden niet 
langer gesubsidieerd binnen het nieuwe federatiedecreet: Landelijke 
Rijverenigingen vzw, Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw en Vlaamse Wielrijdersbond op 



eigen beslissing en De Fitnessorganisatie vzw is een erkende en gesubsidieerde 
vereniging binnen het kader van het gezond en ethisch sportendecreet.

1 Badminton Vlaanderen vzw UNI
2 Danssport Vlaanderen vzw UNI
3 GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw   UNI
4 Handboogliga vzw UNI
5 Klim- en Bergsportfederatie vzw UNI
6 Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw UNI
7 Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw UNI
8 Parantee - Psylos vzw UNI
9 Rugby Vlaanderen vzw UNI
10 Sneeuwsport Vlaanderen vzw UNI
11 Tennis Vlaanderen vzw UNI
12 Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw UNI
13 Vlaamse Atletiekliga vzw UNI
14 Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw UNI
15 Vlaamse Basketballiga vzw UNI
16 Vlaamse Boks Liga vzw UNI
17 Vlaamse Handbalvereniging vzw UNI
18 Vlaamse Hockey Liga vzw UNI
19 Vlaamse Judofederatie vzw UNI
20 Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw UNI
21 Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw UNI
22 Vlaamse Karate Federatie vzw UNI
23 Vlaamse Liga Paardensport vzw UNI
24 Vlaamse Reddingsfederatie vzw UNI
25 Vlaamse Roeiliga vzw UNI
26 Vlaamse Rollerbond vzw UNI
27 Vlaamse Schermbond vzw UNI
28 Vlaamse Schietsportkoepel vzw UNI
29 Vlaamse Squashfederatie vzw UNI
30 Vlaamse Taekwondo Bond vzw UNI
31 Vlaamse Tafeltennisliga vzw UNI
32 Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw UNI
33 Vlaamse Vereniging voor Golf vzw UNI
34 Vlaamse Volleybalbond vzw UNI
35 Vlaamse Yachting Federatie vzw UNI
36 Vlaamse Zwemfederatie vzw UNI
37 Voetbal Vlaanderen vzw UNI
38 Wandelsport Vlaanderen vzw UNI
39 Waterski Vlaanderen vzw UNI
40 Wielerbond Vlaanderen vzw UNI
1 FROS Amateursportfederatie vzw MULTI
2 Gezinssport Vlaanderen vzw MULTI
3 Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs - Fedes vzw MULTI
4 OKRA - FALOS vzw MULTI



5 Sporta-federatie vzw MULTI
6 Sportievak - BVLO vzw MULTI
7 S-Sport Federatie // Recreas vzw MULTI

c) In totaal werden 11 fusieoperaties doorgevoerd, waarvan de meeste in een 
eindfase zitten.

Fusiefederatie Betrokken federaties Stand van zaken

FROS Multisport 
Vlaanderen vzw

- Fros Amateursportfederatie vzw
- Natuurvriendensportfederatie vzw
- Vlaamse Liga van Bedrijfssport vzw

Fusieovereenkomst 
getekend

Gezinssport Vlaanderen 
vzw

- Gezinssportfederatie
- Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie vzw Notariële akte getekend

GymnastiekFederatie 
Vlaanderen vzw

- GymnastiekFederatie Vlaanderen
- BRSF Vlaanderen (ropeskipping)

Fusieovereenkomst 
getekend

KAVVV - Fedes vzw
- Koninklijke Antwerpse Vereniging van 

Vrienden clubs vzw
- Federatie Dans en Sport vzw

Fusieovereenkomst 
getekend

OKRA - FALOS vzw - OKRA-Sport, trefpunt 55+ vzw
- FALOS-Sportfederatie van de KWB vzw

Fusieovereenkomst 
getekend

Parantee - PSYLOS vzw - Parantee vzw
- PSYLOS vzw Notariële akte getekend

Sportievak vzw
- Sportievak
- Bond voor Lichamelijke Opvoeding
- rest fitness

Fusieovereenkomst 
getekend

S-Sport // Recreas vzw - S-sport Federatie vzw
- Recreatief Aangepast Sporten vzw 

Fusieovereenkomst 
getekend

Voetbal Vlaanderen vzw

- Voetbalfederatie Vlaanderen
- Vlaamse Minivoetbalfederatie vzw
- Koninklijke Belgische 

Liefhebbersvoetbalbond vzw
- Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vzw

Notariële akte 
getekend/in uitvoering 
voor KVV

VYF-VVW vzw

- Vlaamse Yachting Federatie vzw
- Verbond van Vlaamse 

Watersportverenigingen Recrea 
(zeilen/surfen)

Fusieovereenkomst 
getekend

Wandelsport Vlaanderen 
vzw

- Aktivia vzw
- Vlaamse Wandelfederatie vzw
- Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw

Gerealiseerd op 1/1/2016

d) zie punt 1. C)

2. a) Eind januari werden de sportfederaties via mijn administratie op de hoogte 
gebracht of ze in 2017 al dan niet gesubsidieerd worden voor hun basiswerking en 
de beleidsfocussen waarvoor ze een subsidieaanvraag hebben ingediend. De 
gesubsidieerde sportfederaties ontvingen inmiddels het voorschot op de subsidies 
2017. Uit dit voorschot kunnen evenwel niet de reële subsidies 2017 afgeleid 
worden. De subsidies 2017 per sportfederatie zullen in 2018 berekend en 
toegekend worden op basis van de verschillende outputvariabelen zoals bepaald in 
het decreet, nadat de betrokken sportfederatie haar financieel en werkingsverslag 
over 2017 bij Sport Vlaanderen heeft ingediend.

b) Als bijlage vindt u de decretale subsidies die aan de sportfederaties werden 
toegekend m.b.t. de periode 2012-2015 evenals de maximale subsidies 2016 (in 
casu voor de facultatieve opdrachten jeugdsport en prioriteitenbeleid) en de 
maximale subsidies 2017 (in casu voor de beleidsfocussen jeugdsport, 
laagdrempelig sportaanbod en innovatie). Zoals in 2. a) vermeld, worden de 
subsidies slechts berekend en toegekend na afloop van het werkingsjaar, nadat de 



betrokken sportfederaties hun financieel en werkingsverslag over het werkingsjaar 
bij Sport Vlaanderen hebben ingediend.

3. a) Als bijlage vindt u voor de periode 2012-2015 een overzicht van het aantal 
aangesloten sportclubs per sportfederatie die erkend en al dan niet gesubsidieerd 
is. De cijfergegevens voor 2016 worden momenteel nog verwerkt.

b) Als bijlage vindt u voor de periode 2012-2015 een overzicht van het aantal 
aangesloten leden die de gesubsidieerde sportfederatie hebben opgenomen in hun 
ledenaangifte. Cijfergegevens over het aantal niet-subsidieerbare leden zijn 
beschikbaar vanaf 2013. Een aangesloten lid is niet subsidieerbaar voor één of 
meerdere van volgende redenen:

 het aangesloten lid is geen sportbeoefenaar;
 het aangesloten lid beoefent geen subsidieerbare sporttak;
 aan het aangesloten lid worden via de sportclub geen sportactiviteiten 

aangeboden om de sporttak(ken) wekelijks of tweewekelijks, ingeval van G-
sport, gedurende minstens 30 weken te kunnen beoefenen;

 het lid is niet bij de sportfederatie aangesloten via een sportclub;
 het aangesloten lid heeft het statuut van professionele sportbeoefenaar 

(vanaf 2017 is dit onder het nieuwe decreet subsidieerbaar);
 de sportfederatie int geen lidgeld voor het lid via de sportclub (tot en met 

2016 diende dit lidgeld ook minimaal 2,50 euro te bedragen);
 het aangesloten lid is niet verzekerd tegen de risico’s lichamelijke ongevallen 

en burgerlijke aansprakelijkheid via de polis van de sportfederatie conform 
de decretale voorwaarden.

De cijfergegevens voor 2016 wordt momenteel nog verwerkt.

4. a) Binnen de beleidsfocus jeugdsport werden er 39 aanvragen ingediend waarvan er 
37 projecten werden weerhouden voor aanvullende subsidiëring:

Naam Sportfederatie Naam Jeugdsportproject
Sport 

Vlaanderen-
subsidie 2017

Badminton Vlaanderen vzw Jeugdbadminton+ € 51.040,78
Danssport Vlaanderen vzw De Schatkist - Jeugddans € 31.014,36
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw Q4Gym 2020 € 132.918,69

Handboogliga vzw Voor elk schuttertje Quality 
time € 10.782,36

Koninklijke Belgische Korfbalbond - 
Vlaamse Liga vzw JeugdScoreKaart € 41.470,63

Nederlandstalige Liga voor 
Onderwateronderzoek en -Sport vzw DUIK ERIN € 8.772,63

Parantee-Psylos vzw De Jeugd, de DOEkomst € 14.177,99
Rugby Vlaanderen vzw Het Akropolis plan € 26.583,74
Sneeuwsport Vlaanderen vzw Kids On Snow € 15.440,37
Tennis Vlaanderen vzw Jeugdfonds 2.0 € 221.531,15

Vlaams Verbond voor 
Oriënteringssporten vzw

Jeugdoriëntatielopen in juiste 
koers (Jeugd-OL-IJK-project) € 7.177,61

Vlaamse Atletiekliga vzw JEUGDSPORTFONDS € 53.167,48

Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw Jeugdsportfonds Louke 
Wouters € 17.722,49

Vlaamse Basketballiga vzw Give en Go € 190.516,79
Vlaamse Handbalvereniging vzw JeugdSportFonds (JSF) € 101.904,33



Vlaamse Hockey Liga vzw Sticks4kids € 141.779,94
Vlaamse Judofederatie vzw Jeugdjudofonds € 28.355,99
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw VJJF-Jeugdsportproject € 21.355,60
Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw JEUGDINVEST € 19.140,29
Vlaamse Liga Paardensport vzw Jeugdsport? Geen kinderspel! € 41.064,75
Vlaamse Reddingsfederatie vzw Skilled to save a life! € 0,00
Vlaamse Roeiliga vzw Jeugdsportfonds € 5.316,75
Vlaamse Schermbond vzw Fencing Move € 8.852,38
Vlaamse Squashfederatie vzw Zet jeugdsquash op 1 € 13.079,20
Vlaamse Taekwondo Bond vzw Taekids € 0,00
Vlaamse Tafeltennisliga vzw Jeugdsterren € 35.444,98
Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw Sterrenplan € 22.153,12
Vlaamse Vereniging voor Golf vzw VVG JEUGD GOLF € 60.256,47
Vlaamse Volleybalbond vzw JEUGDSPORTFONDS € 168.363,68
Vlaamse Yachting Federatie vzw VYF-VVW Jeugdlabels € 44.306,23
Vlaamse Zwemfederatie vzw Jeugdfonds Zwemsport € 62.028,72
Voetbal Vlaanderen vzw Jeugdvoetbal 2020 € 708.899,69
Waterski Vlaanderen vzw Jeugdsportlabel € 24.811,49
Wielerbond Vlaanderen vzw WBV Jeugdsportfonds € 124.057,45
FROS Amateursportfederatie vzw FROS Jeugdsportfonds € 53.167,48
Gezinssportfederatie vzw Van Basic tot Best € 35.444,98
OKRA-SPORT + vzw Jeugdvriendelijke club € 9.570,15
Sporta-federatie vzw Sport-i label € 32.378,99

S-Sport - Recreas vzw Jeugdsportproject voor S-
Sport//Recreas vzw clubs € 15.950,24

Totaal sportfederaties: € 2.599.999,97

Binnen de beleidsfocus sportkampen hebben 14 sportfederaties een aanvraag 
ingediend voor de subsidiëring van in totaal 309 sportkampen.

Naam sportfederatie
Aantal 

unisport-
kampen

Aantal 
omnisport-

kampen

Totaal 
aantal 

kampen
Badminton Vlaanderen vzw 6  6
Danssport Vlaanderen vzw 9  9
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 1  1
KAVVV - FEDES vzw 16  16
Koninklijke Belgische Korfbalbond - 
Vlaamse Liga vzw 4  4
Rugby Vlaanderen vzw 2  2
Sporta-federatie vzw 66 14 80
Sportievak vzw 60 25 85
S-Sport en Recreas vzw 5  5
Vlaamse Atletiekliga vzw 9  9
Vlaamse Handbalvereniging vzw 2  2
Vlaamse Liga Paardensport vzw 84  84
Vlaamse Schietsportkoepel vzw 1  1
Vlaamse Tafeltennisliga vzw 5  5



Totaal: 270 39 309

De toekenning van het exacte subsidiebedrag per sportfederatie wordt in het 
voorjaar van 2018 berekend. Dit gebeurt op basis van het aantal deelnemers uit 
kansengroepen en de gediplomeerde lesgevers, na controle van de dossiers. De 
toegekende subsidies binnen de beleidsfocus sportkampen is dus nog niet gekend. 
Het voorziene krediet voor 2017 bedraagt € 500.000,00.

Binnen de beleidsfocus topsport werden er 29 aanvragen ingediend voor 
ondersteuning in 2017.

1 Badminton Vlaanderen vzw
2 GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
3 Handboogliga vzw
4 Klim- en Bergsportfederatie vzw
5 Parantee-Psylos vzw
6 Sneeuwsport Vlaanderen vzw
7 Tennis Vlaanderen vzw
8 Vlaamse Atletiekliga vzw
9 Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw
10 Vlaamse Basketballiga vzw
11 Vlaamse Boks Liga vzw
12 Vlaamse Handbalvereniging vzw
13 Vlaamse Hockey Liga vzw
14 Vlaamse Judofederatie vzw
15 Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw
16 Vlaamse Karate Federatie vzw
17 Vlaamse Liga Paardensport vzw
18 Vlaamse Roeiliga vzw
19 Vlaamse Schermbond vzw
20 Vlaamse Schietsportkoepel vzw
21 Vlaamse Taekwondo Bond vzw
22 Vlaamse Tafeltennisliga vzw
23 Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw
24 Vlaamse Vereniging voor Golf vzw
25 Vlaamse Volleybalbond vzw
26 Vlaamse Yachting Federatie vzw
27 Vlaamse Zwemfederatie vzw
28 Voetbal Vlaanderen vzw
29 Wielerbond Vlaanderen vzw

Conform de afwijkende termijnen opgesomd in art. 23 van het besluit van de 
Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 
houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake 
de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de 
uitvoering van de beleidsfocus topsport deelt de Vlaamse Regering voor 25 maart 
2017 aan de unisportfederaties mee om ze al dan niet te subsidiëren voor de 
beleidsfocus topsport. 

b) Binnen de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod werden er 37 aanvragen 
ingediend waarvan er 27 projecten werden weerhouden voor aanvullende 
subsidiëring:



Naam 
Sportfederatie Project

Sport 
Vlaanderen-

subsidie 2017

Badminton 
Vlaanderen vzw

Vrouwen in het badminton: het onevenwicht 
verminderen dat er momenteel heerst tussen mannen 
en vrouwen over alle niveau’s, leeftijden en functies 
heen.

€ 0,00

GymnastiekFederatie 
Vlaanderen vzw

Participatie van jongeren uit kansengroepen vergroten in 
Freerunning-communities en sportclubs € 16.750,00

Handboogliga vzw

Handboogschieten, ook voor jou! Enerzijds nieuwe 
sporters aantrekken via een 4 delige lessenreeks "Start 
2 Bow", anderzijds niet-aangesloten schutters bereieken 
via regionale kennismakingsdagen

€ 0,00

Koninklijke Belgische 
Korfbalbond - 
Vlaamse Liga vzw

Korfbal High5: aangepaste vorm van korfbal waarbij 
actie, participatie en fairplay centraal staan. Het wordt 
gespeeld in grotere of kleinere groepen in de school, op 
een pleintje, op het strand, in de club…

€ 0,00

Parantee-Psylos vzw

FUNdamentals: De niet-georganiseerde G-sporter (vb. 
uit revalidatiecentra, scholen, reguliere clubs, bij 
promotionele activiteiten,…) optimaal informeren over 
de sportmogelijkheden én hen effectief aan het sporten 
krijgen. Aanvullend de drempels die jongeren en 
jongvolwassenen (6-25 jaar) met psychische 
kwetsbaarheid of die opgroeien bij ouders met 
psychische kwetsbaarheid ervaren op weg naar het 
georganiseerde sportlandschap proberen wegwerken. 

€ 35.900,00

Rugby Vlaanderen 
vzw

Get Into Rugby: Jong en oud via verschillende acties in 
contact brengen met rugby.  Binnen het project Get Into 
Rugby onderscheiden we 3x fasen: PROBEREN – SPELEN 
– BLIJVEN (Try – Play – Stay). Het is zo dat we ons 
voornamelijk focussen op de eerste fase “PROBEREN”.

€ 31.000,00

Sneeuwsport 
Vlaanderen vzw

Mini Snowboard Tour on en off snow: snowboarden 
toegankelijk maken voor kinderen niet-leden jonger dan 
6 jaar. Op deze activiteit, verspreid over Vlaanderen op 
een toegankelijke locatie, worden kinderen op een 
snowboard door een begeleider voort getrokken over 
skimatten en obstakels. Zo kunnen ze, zonder 
onderscheid, snowboarden ervaren en wordt een directe 
link gecreëerd naar de KIDS clubs van de federatie.

€ 0,00

Tennis Vlaanderen 
vzw

Doelgroepenbeleid: de introductie van een specifiek 
doelgroepenbeleid om de drop-out te beperken en de 
herinstroming aan te moedigen

€ 25.000,00

Tennis Vlaanderen 
vzw

Padel: Via deze laagdrempelig discipline met een sterk 
sociaal karakter aanzetten tot meer sport. Niet alleen 
door de bestaande leden te bereiken maar vooral door 
nieuwe doelgroepen aan te trekken.

€ 63.250,00

Vlaams Verbond voor 
Oriënteringssporten 
vzw

Oriëntatiesport voor iedereen: bestaande 
oriëtatieparcours zullen maximaal toegankelijk gemaakt 
worden voor iedereen en daarnaast worden kaarten 
gratis downloadbaar gemaakt en gratis ter beschikking 
gesteld van gebruikers en worden op regelmatige basis 
initiaties georganiseerd.

€ 12.000,00

Vlaamse Atletiekliga 
vzw

RECREATIESPORTFONDS: Naar analogie met het 
Jeugdsportfonds zal de Vlaamse Atletiekliga in de 
beleidsperiode 2017-2020 een Recreatiesportfonds 
opzetten met aandacht voor: Invulling van het 
recreatieve programma, Kwaliteit van de begeleiding, 
Kwantiteit van de deelnemers, Aandacht voor 
kansengroepen, Aandacht voor medische 
aspecten,Organisatie van recreatieve evenementen

€ 55.000,00



Vlaamse Atletiekliga 
vzw

Kwaliteitsvolle begeleiding op Vlaamse Loopomlopen:  
De Vlaamse Atletiekliga wil kwalitatieve begeleiding 
aanbieden via de oprichting van laagdrempelige 
loopgroepen geleid door gekwalificeerde trainers op en 
rond de Vlaamse Loopomlopen. Dit project biedt een 
alternatief voor recreatieve sporters die zich niet meteen 
bij atletiekclubs wensen aan te sluiten maar wel in 
gezelschap en onder begeleiding willen sporten. Zo 
wordt ingespeeld op een maatschappelijke trend.

€ 27.300,00

Vlaamse Basketballiga 
vzw

Basket-4-All: bestaat uit 3 thema's (Light aanbod, 
Senioren en Gezondheid) met een gemeenschappelijk 
doel om Vlaanderen meer te doen bewegen. De 
accenten in het Light aanbod (3x3 basket, lidgeld op 
maat), Senioren (krachtprogramma van 12 weken) en 
Gezondheid (competitie- en trainingsvormen voor de 
familie) maken het aanbod toegankelijker.

€ 50.000,00

Vlaamse 
Handbalvereniging 
vzw

Fithandbal: de sportclub biedt wekelijks een sportieve 
activiteit aan die verdeeld is in 3 blokken 
(cardiovasculaire oefeningen / stabilisatie- en 
krachtoefeningen / handbaloefeningen en wedstrijdjes) 
en die inspeelt op de huidige evoluties en leefwereld van 
de doelgroep: gemengd (heren en dames spelen 
samen), geen lichaamscontact (fysiek minder belastend) 
en vrijblijvend (beurtenkaart i.p.v. vast lidgeld).

€ 32.727,07

Vlaamse 
Handbalvereniging 
vzw

Streethandball op het schoolplein: een zeer toegankelijk 
concept dat zich via schoolinitiaties richt naar kinderen 
in het basisonderwijs om streethandball zoveel mogelijk 
tijdens de speeltijden, middagpauzes en naschoolse 
sport te beoefenen met als doel de instroom van nieuwe 
leden naar de eigen sportclubs en de oprichting van 
jeugdkernen in handballoze gebieden.

€ 47.618,46

Vlaamse Hockey Liga 
vzw

Multi skillZ for Hockey:richt zich naar jonge kinderen 
(vanaf 4 jaar) die de weg naar de hockey-sport nog niet 
hebben gevonden. Onder andere via scholen (en 
leerkrachten) een nieuwe doelgroep op de meest 
positieve manier kennis laten maken met basis-
motorische vaardigheden voor- en een basisvorm van 
hockey

€ 0,00

Vlaamse 
Judofederatie vzw

De Zachte Weg, judo voor en door 55-plussers richt zich 
in de eerste 3 jaren van de beleidsperiode vooral naar 
de oudere (nog) aangesloten judoka’s 55+ (behoud 55+ 
leden) en naar de oudere judoka’s die ooit aan judo 
gedaan hebben (herstarters oud leden 55+) maar in de 
loop der jaren afhaakten . De VJF wil hiermee de oudere 
55+er terug duurzaam aan het judoën krijgen en/of 
behouden.

€ 3.690,00

Vlaamse Ju-Jitsu 
Federatie vzw

DOE-Jitsu: richt zich op de positieve aspecten van de 
lessen lichamelijke opvoeding/sport en andere 
mogelijkheden binnen de lessenpakketten van het 
secundair onderwijs en meer bepaald in deze scholen die 
vooral gekenmerkt zijn door een hoge graad van 
jongeren met een kansarme achtergrond en op een 
vlotte doorstroming van de leerlingen naar de sportclub. 

€ 9.600,00

Vlaamse Liga 
Paardensport vzw

VLP-belevingsdagen. Paardensport zoveel meer … : 
zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met de 
paardensport in zijn totaliteit, aan de hand van allerlei 
activiteiten (omgang met paarden, info over de 
gezondheid, sport in de natuur en dierenwelzijn). 
Hoofdzakelijk zijn deze dagen gericht naar mensen die 
nog niet in aanraking gekomen zijn met de 
paardensport.

€ 0,00



Vlaamse Roeiliga vzw

Studentenroeien. De Vlaamse Roeiliga wenst in 
samenwerking met alle verschillende partners in 
Vlaanderen het studentenroeien nieuw leven in te 
blazen. Door die niveaus samen te brengen, namelijk de 
liga’s (Vlaamse Roeiliga (VRL) & Studentensport 
Vlaanderen (SSV)), de hoger onderwijsinstellingen en de 
roeiclubs willen we tot een kader komen die een 
duurzame studentenroei-werking kan garanderen.

€ 10.530,00

Vlaamse Rollerbond 
vzw

Skateboarden: de niet- of licht georganiseerde 
skateboarders begeleiden naar en binnen een 
gestructureerd skateboardlandschap, zowel recreatief als 
competitief. Dit door het implementeren van 
verschillende drempelverlagende initiatieven.

€ 0,00

Vlaamse 
Tafeltennisliga vzw

King Pong: King Pong is een initiatief van de Vlaamse 
Tafeltennisliga ter promotie en ondersteuning van een 
breed recreatief tafeltennis aanbod in Vlaanderen waar 
men naast de eigen sportclubs beroep doet op externe 
partners (school, dienstencentrum, …).  Naast het 
aanbieden van laagdrempelig materiaal is er een digitaal 
platform met oefeningen en spelvormen. Dit digitaal 
platform wordt verder uitgebouwd en de eigen 
sportclubs worden via een keuzeaanbod van 
laagdrempelige activiteiten nauwer betrokken bij het 
project.

€ 25.168,13

Vlaamse Vereniging 
voor Golf vzw

Golf doet je handicap vergeten: de VVG wil verschillende 
bestaande initiatieven inzake G-golf samenbrengen, 
structureren en uitbreiden, zodat G-golf een volwaardige 
G-sport wordt in de schoot van de federatie die mensen 
met een beperking begeleidt in het hele proces: van 
kennismaking met de golfsport tot deelname aan de 
Paralympics. Er zijn 3 stappen waarvan de eerste 2 
ingediend worden binnen deze beleidsfocus nl. Golf 
ontdekken en Golfer worden.

€ 51.700,00

Vlaamse 
Volleybalbond vzw

Start2beachvolley: op een laagdrempelige manier een 
reeks van kwalitatieve beachvolleybalinitiaties aanbieden 
in Vlaanderen.

€ 0,00

Vlaamse Yachting 
Federatie vzw

IK...zeil, surf, strandzeil, SUP, Gsurf, Gzeil: centraal te 
boeken aanbod (via portaalwebsite) van 
kennismakingslessen in alle zeil- en surfdisciplines in alle 
VYF-VVW clubs voor alle doelgroepen, inclusief G-
sporters.

€ 44.075,00

Voetbal Vlaanderen 
vzw

Kicking Girls: een project om meer meisjes met een 
migratieachtergrond aan het voetballen te krijgen via 
voetballessen op school.  Het project bestaat uit 4 
belangrijke onderdelen: voetbaltraining op school, 
deelname aan tornooien voor meisjes, opleiden van 
gekwalificeerde junior coaches en organiseren van 
voetbalstages.

€ 64.500,00

Voetbal Vlaanderen 
vzw

High5ouder: Het project staat in het teken van het 
verbeteren van oudergedrag en het verhogen van 
ouderparticipatie in de voetbalclub.

€ 0,00

Waterski Vlaanderen 
vzw

G-waterski voor iedereen: G-waterski initiaties en 
permanente G-waterski beoefening in de waterskiclubs 
een boost geven.

€ 10.475,00

Wielerbond 
Vlaanderen vzw

De integratie van een recreatief sportaanbod voor jeugd. 
Teneinde binnen WBV een recreatief aanbod voor jeugd 
te integreren zal de focus op 2 fronten gelegd worden.
1. een initiatief gericht buiten de clubs waar de 
wielersport naar jongeren maximaal gepromoot wordt.
2. een gestructureerd initiatief waarbij deze jongeren 
kunnen opgevangen worden (zijnde een differentiatie en 
uitbreiding van het sportaanbod binnen de sportclubs).

€ 17.195,00



Sporta-federatie vzw

Sport(a) voor iedereen: in het kader van haar 
maatschappelijk rol wil Sporta-federatie focussen op 
mensen in maatschappelijke kwetsbaarheid. Daarom 
moet het sportaanbod voldoen aan 4 voorwaarden: 
betaalbaarheid, beschikbaarheid, begrijpbaarheid en 
bereikbaarheid. 

€ 20.600,00

FROS 
Amateursportfederatie 
vzw

G-klimmen: Het G-klimproject is een totaalproject dat 
personen met een beperking in beweging wil krijgen, 
zowel fysiek als mentaal. 

€ 6.068,70

FROS 
Amateursportfederatie 
vzw

Skate After School:Het SkateAfterSchool-project 
voorziet in een uniek bewegingsprogramma op school 
dat kinderen toegang verleent tot een bijzondere 
sportbeleving en zijn subcultuur.

€ 13.775,00

Sportievak vzw

Sportiego!: het opstarten van lokale omnisportclubs 
specifiek voor kinderen van het eerste tot derde leerjaar 
om de deelnemers een alemene sportvorming aan te 
bieden, en hen toe te leiden naar een sportclub en een 
sporttak die hen aanspreekt. 

€ 29.375,32

S-Sport // Recreas 
vzw

Innovatief project ‘Iedereen Krolft!' van S-Sport uit 2013 
verder uitrollen in Vlaanderen met extra nadruk op 
specifieke doelgroepen o.a. personen met handicap door 
fusie met Recreas en spelers aanzetten tot levenslang 
sporten.

€ 10.900,00

Gezinssportfederatie 
vzw

Gezinnen in beweging - beweegmee.be : Gezinssport 
Vlaanderen vzw wil er zijn voor alle gezinnen, ongeacht 
de samenstelling van het gezin, afkomst of religie, 
beschikbaar kapitaal, sportervaring of leeftijd. Door het 
organiseren van een multi- en intergenerationeel 
sportclubaanbod op een laagdrempelige en creatieve 
manier doet de sportfederatie gezinnen in Vlaanderen 
gezond bewegen. Bijkomende uitdaging is gezinnen die 
de weg niet vinden naar een sportclub, toch te laten 
bewegen, in eerste instantie in lost sportverband, op 
eigen tempo en wanneer het de sporter uitkomt.

€ 34.000,00

OKRA-SPORT + vzw Lekker Actief: project rond voeding, beweging en 
doorbreken van zit gedrag. € 61.802,32

Sporta-federatie vzw

Zeker Sporten: een vorm van ledenbiding die aangepast 
is aan de verwachtingen van sporters die zich verenigen 
als 'lichte' sportbeoefenaars. Zowel een degelijke 
ondersteuning van de reeds (sport)actieve bevolking als 
het wegwerken van de drempels bij de niet-sportactieve 
bevolking zijn daarbij cruciaal.

€ 0,00

Totaal sportfederaties: € 810.000,00

Binnen de beleidsfocus innovatie werden er 33 aanvragen ingediend waarvan er 
21 projecten werden weerhouden voor aanvullende subsidiëring:

Naam 
sportfederatie Project

Sport 
Vlaanderen-

subsidie 2017

Badminton 
Vlaanderen vzw

Outdoor badminton: op vraag van de sporters 
ontwikkelen en integreren van een outdoor variant die 
ook een antwoord kan bieden op het tekort aan 
beschikbare speeluren in de sporthallen.

€ 0,00

FROS 
Amateursportfederatie 
vzw 

Challenge! De ontwikkeling van een mobiele tool die de 
sportbeoefening buiten de klassieke context help te 
organiseren.

 €      5.850,00 

Gezinssportfederatie 
vzw 

Knuffelturnen, een innovatief bewegingsaanbod voor 
(groot)ouders en (klein)kinderen  €    24.975,00 



GymnastiekFederatie 
Vlaanderen vzw 

GymCoach@Home: is een online opleidingsplatform 
gericht naar trainers en gymnasten. Aan de hand van 
videobeelden wordt de bewegingsbeschrijving, 
methodiek, foutenanalyse en remediëring van 
verschillende gymnastiekbeweging toegelicht. Trainers 
krijgen op die manier gedetailleerde en snelle informatie 
rond de beweginhgen die ze wil aanleren.

 €      8.750,00 

GymnastiekFederatie 
Vlaanderen vzw 

Eerste stapjes in de gymclub: met dit project willen 
peuters/kleuters en hun ouders de weg wijzen naar de 
gymclub. Aan de hand van een kwalitatief aanbod, 
afgestemd op de noden en behoeften van 
peuters/kleuters en hun (groot)ouders, willen we de 
basis leggen voor levenslang turnen of sporten.

 €      4.500,00 

Handboogliga vzw 

Archery Run. Bij het implementeren en aanbieden van 
Archery Run richt de HBL zich op een ander doelplubliek. 
Het belangrijkste facet van het handboogschieten (= een 
concentratiesport) blijft behouden, en wordt uitgebreid 
met een heel ander type van sport, hardlopen (= 
uithoudingssport). → cfr biathlon

 €    17.150,00 

Koninklijke Belgische 
Korfbalbond-Vlaamse 
Liga-vzw

MultiSkillZ: samen met de ouders leren kinderen van 5 
tot 12 jaar leren bewegen en leren sporten waarbij de 
ontwikkeling van de motorische vaardigheden centraal 
staan.

€ 0,00

Koninklijke Belgische 
Korfbalbond-Vlaamse 
Liga-vzw 

Korfbal @ School: vertrekkende vanuit het idee dat 
korfbal de ideale schoolsport is (gemengd, er moet 
worden samen gespeeld, bewegen is belangrijk) wil men 
ervoor zorgen dat de sportspecifieke kennis en het juiste 
materiaal op de scholen aanwezig is.

€ 0,00

Nederlandstalige Liga 
voor 
Onderwateronderzoek 
-en Sport vzw 

Grenzeloos Spelplezier gaat op zoek naar een pure 
sportbeleving in de sociale context van een club door het 
benadrukken van plezier tijdens de trainingen in plaats 
van pure prestatiedrang.

 €    12.800,00 

Rugby Vlaanderen

Stay in touch: heeft als doel om spelers langer in het 
rugby te houden". Traditioneel stopt een speler tussen 
zijn 30-35 jaar. Door een lichtere vorm van sportaanbod 
- namelijk touch rugby (geen contact) - trachten we 
verschillende doelgroepen te bereiken.

 €    20.000,00 

Sneeuwsport 
Vlaanderen vzw

Kids & Parents on Snow: rekening houdend met het 
familiale karakter van wintersport, heeft SVL een nieuwe 
aanpak bedacht om de startleeftijd te verjongen en het 
leerproces te verbeteren. Een ervaren en gediplomeerde 
lesgever stuurt de ouders (op stapschoenen) aan in de 
begeleiding van hun kind (op een snowboard).
tevens wordt oefenstof op maat van het kind jonger dan 
8j uitgewerkt, met aangepast didactisch materiaal en 
waarbij via een online community teruggekoppeld wordt.

 €    21.600,00 

Sneeuwsport 
Vlaanderen vzw

Snow ID: Het individueel stapsgewijs in kaart brengen 
van de leer-evolutie  inzake ski en snowboard. Via ski en 
snowboard diplomaboekje en bijhorende medailles het 
bereik naar kinderen op een uniforme manier vergroten 
wordt de link gelegd tussen de sector (reisorganisaties) 
en de georganiseerde sportsector (ski & 
snowboardclubs).
Snow ID wordt geïntegreerd in het leermodel van de 
VTS opleiding en met LLL workshops voorzien voor het 
huidig bestel trainers en lesgevers.

 €    23.250,00 
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Sporta-federatie vzw

Festiball behelst een recreatieve ontmoeting tussen 
teams in verschillende balsporten verspreid over 
verschillende speeldagen? Naast de traditionele 
balsporten komt ook telkens een minder gekende, 
innovatieve balsport aan bod.

€ 0,00

Tennis Vlaanderen 
vzw 

ClubApp: ontwikkeling van een applicatie die de 
ondersteuning en communicatie naar clubs en leden 
faciliteert

 € 100.000,00 

Vlaams Verbond voor 
Oriënteringssporten 
vzw 

ORINOVAR - Innovatieve oriëntatievarianten: Door in te 
zetten op allerlei oriëntatievarianten, met als 
voornaamste de stadsoriëntatie, brengt men een 
ruimere doelgroep in contact met de oriëntatiesport. 
Waar mogelijk zullen technologische hulpmiddelen 
ingezet worden.

 €    20.000,00 

Vlaamse Basketballiga 
vzw 

From move to basket to basketmove: project waarbij 
kinderen aangezet worden tot bewegen, om hen van 
daaruit te laten doorstromen naar recreatief basket om 
binnen de clubs nadien echte basketmoves te leren 
tegen het einde van de lagere school periode door 
middel van de ontwikkeling van een interactieve website 
en mobiele applicatie.

 €    44.200,00 

Vlaamse 
Handbalvereniging 
vzw

G-handbal: project waarbij geïnteresseerde sportclubs 
ondersteund worden in de oprichting van een G-
handbalafdeling binnen hun club.

€ 0,00

Vlaamse Hockey Liga 
vzw

Street Hockey:Het ontwikkelen van Streethockey heeft 
tot doel om de hockeysport op een nieuwe, spectaculaire 
en goedkopere manier in Vlaanderen te promoten.   De 
VHL wilt met deze nieuwe vorm van hockey regio’s waar 
hockey minder ontwikkeld is de kans geven om de sport 
te beoefenen, in club- en competitieverband.

 €    25.000,00 

Vlaamse 
Judofederatie vzw 

Valinitiatie “vallen zonder zorgen voor de actieve 
55+er”.  €      7.000,00 

Vlaamse Roeiliga vzw

Ergometerproject i.s.m. fitnesscentra: De interesse in 
het roeien kunnen we het gemakkelijkste en budget 
vriendelijkst aanwakkeren met het ergometerroeien. Nu 
reeds bestaat een ergometerproject bij de Vlaamse 
Roeiliga waarbij scholieren kennis krijgen van de sport in 
de school en daarna een initiatie krijgen in de club in de 
buurt. Dit wensen we ook voor volwassen te 
organiseren.

€ 0,00

Vlaamse Rollerbond 
vzw

Rollersport: Dit project geeft een volledig nieuwe 
benadering aan onze sport door de focus op één 
discipline te overstijgen en de sport op een nieuwe 
manier aan te bieden (multisdisciplinair)

€ 0,00

Vlaamse Schermbond 
vzw

Change 4 fencing: LO leerkrachten opleidingen geven en 
schoolgemeenschappen de mogelijkheid geven om 
schermen binnen hun lessenpakket lichamelijke 
opvoeding aan te bieden. In een latere fase uitbreiden 
naar scholencompetitie schermen.

€ 0,00

Vlaamse Taekwondo 
Bond vzw  

Taekwondo krijgskunst voor scholen & innoverende 
clubondersteunende tools € 0,00

Vlaamse 
Tafeltennisliga vzw

Tabletennis@work: project met een tafeltennisaanbod 
(alternatieve manier van spelen met aangepaste regels, 
materialen, …) tijdens de pauze of net na het werk 
binnen ieder bedrijf, gekoppeld aan een jaarlijks event 
(waar bedrijven aan netwerking kunnen doen).

 €    12.000,00 



Vlaamse Traditionele 
Sporten vzw 

Festivaltouw: een origineel aanbod waarbij het publiek 
van 7 tot 77 jaar kan kennismaken met diverse aspecten 
van de touwtreksport.  Via het nieuwe concept en 
materiaal (oa door het gebruik van een digitale 
krachtmeter) kan een waardevolle, boeiende 
kennismaking op locatie aangeboden worden.

€ 0,00

Vlaamse Vereniging 
voor Golf vzw 

VVG App innoveren ifv light engagement: Via innovaties 
in de App (scorekaarten , EDS) zal de speler autonoom, 
wanneer hij of zij het zelf kan, een qualifying 
organiseren zonder hierbij afhankelijk te zijn van een 
club. De clubs bieden immers vaak te weinig 
mogelijkheden aan om van GVB naar handicap 36 te 
zakken. Deze handicap is noodzakelijk om in elke club te 
mogen spelen. 

 €    25.500,00 

Vlaamse 
Volleybalbond vzw 

START2VOLLEY: via smashvolley (e.a. productinnovatie) 
i.s.m. buurtsportwerkingen, de sportinnovatiecampus en 
grotere steden volleybal op een leuke manier 
introduceren in volleybalarme gebieden.

 €    34.326,69 

Vlaamse Yachting 
Federatie vzw

Surf & Sailtrack - online zeil & surf competitie: zeilers en 
surfers gaan per locatie en per discipline een challenge 
aan die ze online zelf tracken via een app op hun 
smartphone (en bijkomende tracker).

 €    10.950,00 

Vlaamse Yachting 
Federatie vzw

SUP Polo & Yoga tour – innovatieve surf tour: een 
roadshow doorheen de VYF-VVW clubs met het nieuwste 
aanbod aan Standup Paddle varianten: SUP polo 3 tegen 
3, sup Yoga,…

€ 0,00

Voetbal Vlaanderen 
vzw

Multi Skillz For Foot: richt zich op spelers, trainers en 
clubs en is opgebouwd uit 4 pijlers: het digitale 
platform, de MS4F box, de MS4F opleidingen en de Multi 
SKillz for Foot dribbelvoetbaldag. Samen moeten deze 
pijlers zorgen voor een goede instroom van jeugdleden, 
meer en beter opgeleide jeugdtrainers, een educatieve 
en kindvriendelijke aanpak binnen de jeugdopleidingen 
en een kleinere uitstroom op jonge leeftijd (6-12 jaar).

 €    39.750,00 

Voetbal Vlaanderen 
vzw 

Open Clubgames: sportclubs ondersteunen in het 
vergroten van hun aanbod door in te spelen op de 
behoeften van de huidige leden, de betrokken niet-
leden, de buurtbewoners en andere lokale instanties. 
Door voetbal en voetbalvarianten aan te bieden in een 
open en laagdrempelige context zet de club meer 
mensen in beweging.

 €    33.248,31 

Waterski Vlaanderen 
vzw 

Promotie met winch: met het gebruik van een winch 
(mobiele trekkabelbaan) waterskiën promoten door 
initiaties te geven op locaties waar ze zonder winch niet 
kunnen komen.

 €      9.150,00 

Wielerbond 
Vlaanderen vzw

Elektronische tijdsregistratie in aspirantenwedstrijden. 
Alle deelnemers kunnen voortaan hun wedstrijd 
afwerken, zonder vroegtijdig uit koers te moeten 
gehaald worden én een individuele tijdsmeting per 
deelnemer mogelijk te maken.

€ 0,00

Totaal sportfederaties  € 500.000,00 

Omdat er voor zowel de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod als de beleidsfocus 
innovatie zeer veel projectaanvragen ingediend werden en de respectievelijke 
budgetten ontoereikend waren om al deze projecten te financieren, hebben de 
beoordelingscommissies er bewust voor gekozen om een selectie te maken van de 
beste projecten in plaats van te werken met een (veel te grote) correctiefactor voor 
alle projecten. De projecten die geen aanvullende subsidie hebben toegekend 



gekregen, betreffen dus zeker niet per definitie slechte projecten maar behoorden 
echter niet tot de ‘beste projecten’.

BIJLAGEN

1. De decretale subsidies die aan de sportfederaties werden toegekend m.b.t. de 
periode 2012-2015 evenals de maximale subsidies 2016 (in casu voor de facultatieve 
opdrachten jeugdsport en prioriteitenbeleid) en de maximale subsidies 2017 (in casu 
voor de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod en innovatie).  

2. Voor de periode 2012-2015 een overzicht van het aantal aangesloten sportclubs per 
sportfederatie die erkend en al dan niet gesubsidieerd is. De cijfergegevens voor 
2016 wordt momenteel nog verwerkt.
Voor de periode 2012-2015 een overzicht van het aantal aangesloten leden die de 
gesubsidieerde sportfederatie hebben opgenomen in hun ledenaangifte. 
Cijfergegevens over het aantal niet-subsidieerbare leden zijn beschikbaar vanaf 
2013.  


