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G-sportsubsidie voor erkende Kortrijkse 

sportverenigingen. 
 
 

De Stad Kortrijk stelt binnen de begrotingskredieten subsidie beschikbaar aan Kortrijkse 
sportverenigingen voor het organiseren van  G-sport.  
Deze subsidie wordt toegekend volgens advies van de stedelijke sportraad, gesteund op het door de 
gemeenteraad goedgekeurd reglement. 
 
 

Hoofdstuk 1 
Definities en voorwaarden voor het bekomen van een G-sportsubsidie 

 
 

Artikel 1.1  Definities 

 

• Personen met een handicap: personen met langdurige fysieke, verstandelijke of zintuiglijke 

beperkingen, psychische kwetsbaarheid of autisme, die hen in wisselwerking met diverse 

drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te 

participeren in de samenleving en meer bepaald wat de sport betreft. 

 

• G-sport: elke sportparticipatie uitgeoefend door personen met een auditieve, fysieke, 

verstandelijke of visuele handicap, psychische kwetsbaarheid of autisme. 

 

• Duurzame werking: een - binnen het kader van een sportclub die langer dan 1 jaar bestaat - 

regelmatig sportaanbod, op vastliggend tijdstip, bekend gemaakt bij leden en niet-leden, en 

onder leiding van gediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleiders. 

 

• Ervaringsdeskundige lesgever: een ervaringsdeskundige lesgever G-sport is iemand die 

ervaring heeft in het lesgeven aan een specifieke doelgroep. De kennis van de persoon is niet 

gebaseerd op studie maar wel op ervaring. Om als ervaringsdeskundige lesgever erkend te 

worden, moet je aantonen dat je minstens 3 jaar aaneensluitend lesgever was voor een 

specifieke sport, aan een specifieke doelgroep en dit minimaal 1 uur per twee weken 

 

 

Artikel 1.2  Voorwaarden 

 

• De vereniging is een erkende Kortrijkse sportvereniging. 
 

• De erkende Kortrijkse sportvereniging ontvangt voor haar G-sportwerking geen subsidie via 
andere stedelijke kanalen. 

 

• Binnen de G-sportwerking is een minimum aantal G-sporters actief: 
o minimum 10 leden met een verstandelijke/psychische kwetsbaarheid/autisme 

o en /of minimum 5 leden met een fysieke/auditieve/visuele handicap 
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Hoofdstuk 2 
Modaliteiten voor het bekomen van een G-sportsubsidie 

 
 

Artikel 2.1  

 
De subsidies worden toegekend per kalenderjaar op basis van het aanvraagdossier m.b.t. het 
voorbije sportseizoen. 
Het stadsbestuur behoudt zich het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te laten 
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de 
betreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet in aanmerking voor een G-sportsubsidie. 
 
 

Artikel 2.2  

 
De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen online ingevuld op de daartoe 

bestemde formulieren of ingediend bij het stadsbestuur p.a. sportdienst, Bad Godesberglaan 22 te 

Kortrijk. 

Het reglement ‘G-sportsubsidie voor erkende Kortrijkse sportverenigingen’ en de aanvraagformulieren 

zijn beschikbaar bij de sportdienst en de website www.kortrijk.be/sport.  

De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 15 oktober van het betrokken jaar.  

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in het najaar van het betrokken jaar. 

De subsidie wordt berekend volgens het reglement  ‘G-sportsubsidie voor erkende  Kortrijkse 
sportverenigingen’ op basis van het aanvraagdossier. 
 
 

Hoofdstuk 3 
Berekening van de G-sportsubsidie 

 

De berekening van de subsidie gebeurt op basis van volgend puntensysteem: 
 

Artikel 3.1 Soort duurzame werking 
 

De sportclub biedt een duurzame sportwerking aan: 

• voor valide sporters en G-sporters via een afzonderlijke en specifieke G-werking 
30 punten 

• uitsluitend voor G-sporters 
20 punten 

• voor valide sporters en G-sporters via een geïntegreerde G-werking (geen afzonderlijke 
trainingsmomenten, geen specifieke extra trainers,…) 
10 punten 
 

 

Artikel 3.2  Het aantal actieve G-sporters 
 

• Per actieve G-sporter:  
1 punt 
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Artikel 3.3 Duurzaam sportaanbod 
 

• Een structureel wekelijks trainingsaanbod gedurende minstens 25 weken op jaarbasis 

aanbieden:  

2 punten per wekelijks begeleid trainingsuur 

 

• Werken met gediplomeerde trainers en/of ervaringsdeskundige begeleiders die wekelijks 
training geven: 
5 punten per vaste lesgever/begeleider 
 

 

Artikel 3.4 Vorming en opleiding in functie van de doelgroep 
 

• Per met succes gevolgde VTS-opleiding ifv G-sport 

20 punten per opleiding 

 

• per extern gevolgde opleiding ifv G-sport van minimum 2 uur 
5 punten per opleiding 

 
 

Artikel 3.5 Aanpassing sportmateriaal aan de noden van de G-sporters 

 

Aankoopbewijs voorleggen voor aankoop van sportmateriaal: 
 

• Aankoop tussen 100 en 250 euro 

10 punten 

• Aankoop tussen 251 en 500 euro 

25 punten 

• Aankoop hoger dan 501 euro 
50 punten 

 
 

Artikel 3.6 Organiseren van sportevenementen/sporttornooien buiten de reguliere 
werking op grondgebied Kortrijk 
  
 

• Op basis van het niveau van de organisatie: 

o Organisatie op lokaal tot provinciaal niveau 

10 punten per organisatie 

o Organisatie op nationaal niveau (met deelname van sportclubs uit minimaal 3 

verschillende provincies) 

20 punten per organisatie 

o Organisatie op internationaal  niveau (met deelname van sportclubs uit minimaal 3 

verschillende landen) 

30 punten per organisatie 

 

• Laagdrempelige sportactiviteit in samenwerking met andere Kortrijkse sportclubs met G-
Werking.  
30 punten per organisatie 
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Artikel 3.7 Werken met de UiTPAS 
 
 

• Verenigingen die werken met de UiTPAS waarbij minimaal 1 lid met UiTPAS-kansentarief  
aangesloten is: 
50 punten 
 

 

Hoofdstuk 4 

Uitbetaling van de G-sportsubsidie  

 

Artikel 4.1 Uitbetaling van de subsidie 
 

Het subsidiebedrag wordt uitsluitend op een financiële rekening op naam van de erkende Kortrijkse 
sportvereniging uitbetaald en wordt uitsluitend aangewend ter ondersteuning van de G-
sportwerking. 
  


