
WORD SUPPORTER 

GEEF SPORTERS MET EEN HANDICAP 
EEN SPORTTOEKOMST 

Gilles heeft autisme. 

KICK-OFF CAMPAGNE ‘SUPPORTERS VOOR G-SPORTERS’ 

25 -26 oktober 2017 



Programma 

G-sport Vlaanderen 

‘Supporters voor G-sporters’ 

Crowdfundingscampagne 

Engagementen en ondersteuning 

Supporters werven: praktisch 

Financieel: praktisch 

Communicatie: praktisch 

Good practices: supporters werven 

Good practices: fondsen werven 

Contact en vragen 
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G-SPORT VLAANDEREN 
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HEFBOOM  
‘SUPPORTERS 

VOOR  
G-SPORTERS’ 

Samenwerken 
binnen en 
buiten de  

G-sportsector Uitbouwen  
van een 

kenniscentrum  
en infoloket 

Sensibiliseren  
 

Financiële 
ondersteuning 

bieden  
aan de  

G-sportsector  

Onze doelen 
 

1. Zoveel mogelijk personen met eender welke 
handicap de kans geven om het plezier van 
sportbeleving te ervaren. 

2. Samenwerken met de hele G-sportsector:   
G-sportorganisaties, -federaties en experten. 

 





‘SUPPORTERS VOOR G-SPORTERS’  
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Onze campagne 

‘Supporters voor G-sporters’ is een campagne die de 
kracht van G-sport wil uitdragen en personen met een 
handicap alle kansen wil geven om te sporten en te 
bewegen.  

Wij zetten sterk in op sensibilisatie en toeleiding. 

 

 



Onze community 

G-supporters, G-ambassadeurs en  
G-sportorganisaties werken samen om G-sport in de 
meest brede zin van het woord te ondersteunen en 
mee uit te dragen. 

 

 www.supportersvoorgsporters.be  
 

http://www.supportersvoorgsporters.be/


Onze foundation 

Deze bedrijven ondersteunen G-sport financieel met een focus op aangepaste en/of duurzame sportmaterialen  
voor sporters met een handicap. 
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CROWDFUNDINGSCAMPAGNE 



Crowdfundingscampagne november 2017-januari 2018 

JUNI 2017 OKTOBER 2017 NOVEMBER 2017 FEBRUARI 2018 

Oproep  
projecten 

Selectie  
projecten 

Start  
crowdfunding 

Event  
G-sportcheques  

Ondersteuning bieden aan 
clubs, scholen, instellingen, …  

28 projecten geselecteerd door 
jury in samenwerking met 

bedrijfsleven 

Focus op aangepaste 
sportmaterialen of  

G-sportspecifieke hulpmiddelen 

1€ voor 1€ principe 
met een maximum 

van 5.000 euro 



28 projecten, waarvan … 



28 projecten waarvan … 

G-sportclubs 

Scholen 

Federaties 

Instellingen / Zorgcentra 

 

Doven en slechthorenden 

Fysieke beperking 

Verstandelijke beperking 

Blinden en slechtzienden 

Psychische kwetsbaarheid / Autisme 

15 

3 

2 

7 

7 

20 

22 

9 
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28 projecten waarvan … 

Sportrolstoelen en parcours 

Aangepaste fietsen 

Sportmatten 

Boarding en Soccerkooi 

Bocce materiaal  

Aangepaste zadels 

Aangepaste fitnesstoestellen 

 

 

Aangepaste Kajak 

Smartgoals 

Tijdsregistratie-systeem 

Zeilboot 

Surf materiaal 

Fit en Fun materiaal 

Badmintonmateriaal 
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BSBO Den Anker Mechelen 
 
CAS vzw 

 
DAIS vzw 

 
Dienstenaanhuis Lions  
Zedelgem 

 
G-lymnastiek 

 
G-oalympics Ledegem 

 
Huize Eigen Haard 

 
Junior Bears on Wheels 
 

Lokerse Badmintonclub 

Mariadal Instituut (SLO) 
 
MPC Sint-Franciscus 
 
OC Cirkant 
 
Ortho-agogisch Centrum  
Broeder Ebergiste 
 
Ortho-agogisch Centrum  
Sint Jan de Deo 
 
Parantee-Psylos vzw (1) 
 
Parantee-Psylos vzw (2) 
 
Powerchair Hockey Foundation 
 
Project Lenny vzw 

 
Recreas Watersport vzw 

Roeselaarse Kajakvaarders 
 
Rotonde vzw 
 
Ruiterclub Tallaerthof 
 
Sailability Vlaanderen 

 
S-sport // Recreas vzw 

 
VOSPO 

 
VZW De Rusthuif 

 
Wapper vzw 

 
Zonnebos MPI 
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ENGAGEMENTEN EN ONDERSTEUNING  



ENGAGEMENTEN GESELECTEERDE PROJECTEN 

VERZAMEL  
200 

SUPPORTERS 
OF MEER + 
INCENTIVE 

01 

ORGANISEER 
ACTIES  

&  
PROMOOT DE 
CAMPAGNE 

02 VERZAMEL 
FONDSEN 

03 

04 

1 EURO WORDT 
2 EURO 

05 
 GEBRUIK  

HET ONLINE 
PLATFORM 

VOOR EEN LIVE 
UPDATE  

(vanaf 01 nov) 



Ondersteuning 

SAMEN 
MEERWAARDE 

CREËREN 

Opvolging van de projecten 

Elk project krijgt een contactpersoon toegewezen 
waar je terecht kan voor vragen en opvolging  

(zie mapje) 

Eigen online platform 

Verwijs supporters en donateurs door naar jouw 
eigen profiel op www.supportersvoorgsporters.be 

of laat hen storten op het rekeningnummer  
BE32 7370 4653 6502  

Jullie project in de G-sportkrant  
in Het Laatste Nieuws 

Jullie oproep naar supporters en middelen 
wordt door ons verspreid naar 1,3 miljoen 

lezers op 15 november in Het Laatste Nieuws 

Online Supportersactie   

We lanceren een oproep om supporter te worden 
via de online kanalen van onze mediapartner en 
via onze eigen kanalen (website, nieuwsbrief, 
sociale media, pers,…) 

Visibiliteit 

Elk project kan een banner ontlenen om promotie te 
maken tijdens haar activiteiten 

Tombolaloten 

Gebruik onze ‘Supporters voor G-sporters’ 
tombolaloten om geld op te halen 

Registratie van supporters 

Verzamel supporters die niet meteen 
toegang hebben tot het internet via jouw 

inschrijfformulier. Toevoegen op je profiel  
doe je nadien gewoon zelf! 

Slotapotheose met uitreiking 

Alle projecten worden uitgenodigd voor de 
slotapotheose in februari (datum nog niet gekend) 

http://www.supportersvoorgsporters.be/
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SUPPORTERS WERVEN: PRAKTISCH 



Werf de meeste supporters en maak kans op een extra incentive! 

Supporters werven doe je via je persoonlijk platform op de website 
supportersvoorgsporters.be 

Jouw engagement binnen de crowdfundingscampagne: minstens 200 
supporters werven  

Onze incentive om jullie te motiveren: de 3 projecten die de meeste 
supporters weten te verzamelen krijgen een leuke extra 

• Het project met de meeste supporters krijgt een te besteden 
bedrag van 750 euro aan sportmaterialen bij Idemasport 

• Het project met de tweede meeste supporters krijgt een 
bedrag van 500 euro om te besteden bij Idemasport 

• Het project met de derde meeste supporters krijgt een bedrag 
van 250 euro om te besteden bij Idemasport 
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FINANCIEEL: PRAKTISCH 



G-sport Vlaanderen waakt over jullie fondsen 

Donateurs kunnen op twee manieren voor jullie project doneren: 

• Via jullie persoonlijk online platform op de website 
supportersvoorgsporters.be 

• Door te storten op het rekeningnummer BE32 7370 4653 6502 
met duidelijke vermelding ‘gift’ + ‘naam schenker’ + ‘naam 
project’ 

• Stortingen dienen te gebeuren in de periode 1 november 2017 
tot en met 31 januari 2018 

Alle eigen opbrengsten komen terecht op een wachtrekening bij  
G-sport Vlaanderen en worden na afloop van de campagne 
rechtstreeks op jullie rekening teruggestort 

De verdubbeling vanuit G-sport Vlaanderen (gelimiteerd tot  
max. 5.000 euro) wordt uitbetaald bij de effectieve aankoop van het 
materiaal en dit na het voorleggen van de aankoopfactuur. De 
aankoop dien je uiterlijk 1 juli 2018 te realiseren. 

 



Voorbeeld 

Project CAS vzw is op zoek naar 3000 euro om materiaal te kopen. 
• CAS vzw moet zelf 1.500 euro ophalen 
• Supporters voor G-sporters betaald de overige 1.500 euro 

 

Wat als? 

• CAS vzw 4.000 euro ophaalt in plaats van 1.500 euro tegen 31 januari? 

• CAS vzw krijgt de volle 4.000 euro die ze zelf verzamelden 

• CAS vzw krijgt de beloofde 1.500 euro vanuit Supporters voor G-sporters na vertoon van de aankoopfactuur 

 

• Cas vzw slechts 1.000 euro ophaalt tegen 31 januari? 

• CAS vzw krijgt de volle 1.000 euro die ze zelf verzamelden  

• CAS vzw krijgt slechts 1.000 euro vanuit Supporters voor G-sporters na vertoon van de aankoopfactuur 

 

• Er na 31 januari nog fondsen binnenkomen voor CAS vzw? 

• CAS vzw krijgt deze middelen integraal voor haar eigen werking 
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COMMUNICATIE: PRAKTISCH 



Wij helpen jouw boodschap en project in de kijker te zetten 

Bezorg ons uiterlijk 27 oktober: 

• …een hoge resolutie foto (min. 2 MB) van jouw project. Deze 
foto gebruiken we op de website, in de G-sportkrant, op  
sociale media,… Zorg ervoor dat deze foto vrij van rechten en 
geef copyright door indien van toepassing 

• …feedback op de promotionele tekst die we voor jouw project 
hebben geschreven. Zijn de details juist? Ook deze tekst 
gebruiken we in onze communicatiekanalen. 

• …de naam, het gsm-nummer en het mailadres van het 
aanspreekpunt binnen jouw projecten op het vlak van 
communicatie die we ten allen tijden kunnen bellen/mailen 
indien er dringende communicatievragen zijn (bv. Pers) 

 
Indien je promo maakt voor jouw project via sociale media, website, 
drukwerk,… vragen we graag om steeds het logo en de url van 
‘Supporters voor G-sporters’ te vermelden. Het logo krijg je van ons 
doorgestuurd. 
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GOOD PRACTICES SUPPORTERS WERVEN 



Supporters werven 

G-supporters vind je overal, je moet ze gewoon kunnen 
vinden en registreren!  

 

•  Werf supporters bij je eigen leden, vrienden, familie, 
buren, … 
 

•  Spoor ‘bekende’ figuren uit jouw regio aan om ook te 
supporteren en een oproep te doen. 
 

•  Lanceer een oproep via jullie eigen kanalen 
 

•  Registreer zelf actief supporters 
 

De supporters werf je tussen 1 november en 31 januari 
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GOOD PRACTICES FONDSEN WERVEN 



Fondsen werven 

Er zijn veel traditionele en creatieve manieren om middelen 
in te zamelen voor jouw werking.  

 

• Organiseer: 

• Eetfestijn, wafelbak, speculaasverkoop,… 

 

• Sporttornooi tvv jouw project 

 

• Tombola-verkoop 
 

• Lanceer een oproep via jullie eigen kanalen 

 

De middelen verzamel je tussen 1 november en 31 januari 
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CONTACT EN VRAGEN 



Geef ons een seintje 

Dimitry Beuckelaers 

 dimitry.beuckelaers@gsportvlaanderen.be   

 www.supportersvoorgsporters.be  

 03/240.62.94 of 0486/20.27.87 

 be.linkedin.com/pub/dimitry-beuckelaers/5/496/666/  

Kevin De Smedt 

 kevin.desmedt@gsportvlaanderen.be  

 www.supportersvoorgsporters.be  

 03/240.62.95 of 0472/05.61.52  

 be.linkedin.com/in/desmedtkevin 




