LISTING
ONDERSTEUNING CLUBS
Welke ondersteuning kunnen sportclubs aanvragen ?
•
•

Bij Stad Maaseik
Bij Sport Vlaanderen

1. BIJ STAD MAASEIK
•

Promotie voeren via: Website, Facebook, Instagram, flyers, folders, brochures,
slide video, acties, MAzine, TV-schermen binnen stadgebouwen.

•

Drukwerken om promotie voor clubs en/of sportevenementen,… te voeren.

•

Aanmaak professionele lay-out voor flyers/folders.

•

Logistieke ondersteuning o.a. vervoer/transport (beperkt),….

•

Uitleendienst Stad (Aanvraagformulier in link)

•

Uitleendienst spelmateriaal Jeugd (Aanvraagformulier in link)

•

Vergaderlokaal sportdienst na kantooruren, enkel op afspraak.

•

Aanspreken van onze contacten via netwerken zoals:
o Werkgroep lager onderwijs
o Werkgroep middelbaar onderwijs
o Netwerk buurtsportdiensten NO Limburg
o Netwerk Echt- Susteren
o Contacten Sport Vlaanderen

•

Subsidiereglement ter ondersteuning van de jeugdwerking.

•

Kampioenenhuldiging.

•

Melding van een event (Meldingsformulier in link)

2. BIJ SPORT VLAANDEREN
1. Subsidies bovenlokale sportevenementen
Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op
regelmatige basis en levenslang. Omdat sportevenementen mensen aanzetten tot
sporten geven wij je onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug bij
de organisatie van je sportevenement.
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet je sportevenement minstens één
van de volgende doelstellingen behalen:
•
•
•
•
•
•

De deelname van sporters verhogen.
Niet-sporters aanzetten tot sportparticipatie.
Bijdragen tot de branding van het Vlaamse sportbeleid.
Bijdragen tot de branding van Vlaanderen als (top)sportregio.
De maatschappelijke relevantie van sport verhogen.
Topsportdoelstellingen realiseren.

https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/
2. Uitlenen materiaal
•

Wist je dat Sport Vlaanderen uitleendiensten heeft waar je sportmateriaal voor
een beperkte tijd kan lenen? Helemaal gratis? Nu wel. Wie een
sportevenement organiseert of als school of beginnende club geen eigen
materiaal heeft, kan bij ons aankloppen voor hulp.

•

In elke provincie hebben we een provinciale uitleendienst. De grootste keuze
heb je in de centrale uitleendienst in Hofstade. De provinciale uitleendiensten
hebben een beperkter gamma en een kleinere voorraad. We ontlenen ook Gsportmateriaal.

https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/wegwijzer/onze-uitleendiensten/
Prijzen en trofeeën
•

De organisatoren van Vlaamse, nationale en internationale wedstrijden
kunnen bij onze cel public relations beperkte hoeveelheden bekers en
medailles aanvragen. Maakt niet uit of je een school, club, vereniging,
federatie of andere instantie bent: als je een evenement organiseert en je hebt
bekers of trofeeën nodig voor je deelnemers, dan steken wij graag een handje
toe.

•

Belangrijke voorwaarde wanneer je bij ons komt aankloppen: de trofeeën
moeten gebruikt worden voor sportwedstrijden of toernooien en ze moeten
uiteindelijk uitgereikt worden aan sporters. Voor tombola's en eetfestijnen kan
je bij ons niet terecht. Ook wedstrijden waarvoor deelnemers moeten betalen,
komen niet in aanmerking.

•

Wil je een trofee aanvragen? Neem dan ten minste een maand voor het
evenement contact op met Berlinde Schaubroeck van onze cel public
relations.

https://www.sport.vlaanderen/paginas/bekers-en-trofeeen/
4. Gratis lesgeversondersteuning
•

Wil je een sportlessenreeks organiseren? Lees dan even aandachtig verder,
want wie weet krijg je van ons financiële ondersteuning voor je lesgever. Om
in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden: de organiserende
partij moet een vereniging, sportclub of organisatie zijn en het programma
waarvoor je lesgeverondersteuning aanvraagt moet bestaan uit 10 lesuren.
Tot organisaties rekenen we onder andere: OCMW’s, lokale netwerken,
integratiediensten, seniorenverenigingen en etnisch-culturele verenigingen.

https://www.sport.vlaanderen/lokalebesturen/ondersteuning/lesgeversondersteuning/
......................................................................................................................................
5. Alle info G-sport
•

Ook G-sporters beleven meer!

•

Daarom geeft Sport Vlaanderen aanbieders van G-sport een duwtje in de rug
door hen financieel te ondersteunen. Ontdek hier waarvoor je een subsidie
kan aanvragen en aan welke vereisten je moet voldoen om in aanmerking te
komen.

https://www.sport.vlaanderen/g-sport/vraag-subsidies-aan-voor-g-sport/
......................................................................................................................................
6.Sportverzekering
•

Socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen die een sportevenement
willen organiseren, kunnen bij ons een gratis sportverzekering aanvragen.

•

Ook nieuwe sportclubs komen tijdens de opstartfase (eerste drie maanden)
voor die gratis verzekering in aanmerking. Sportclubs die al langer bestaan,
komen niet in aanmerking voor de gratis sportverzekering. Komen eveneens
niet in aanmerking: initiatieven die genomen worden door de gemeentelijke
diensten of adviesraden.

•

Initiatieven die van onze gratis sportverzekering gebruik willen maken, moeten
toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen en er mag geen aparte bijdrage
gevraagd worden voor de verzekering.

•

Onze polis bij Ethias waarborgt twee risico’s, burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen. De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” komt
tussenbeide bij schade aan derden. De waarborg “lichamelijke ongevallen”
biedt een terugbetaling van de medische kosten (na tussenkomst van het
ziekenfonds) en een vaste vergoeding in geval van overlijden, blijvende
invaliditeit en tijdelijke werkongeschiktheid. Deze verzekering dekt ook ‘plots
hartfalen’.

•

Zowel de deelnemers van de sportactiviteiten, als de bezoldigde (bvb
lesgevers) en onbezoldigde (bvb vrijwilligers) medewerkers van het
verzekerde initiatief, zijn verzekerd.

https://www.sport.vlaanderen/verenigingen/ondersteuning/sportverzekering/
......................................................................................................................................

