
G-COMMISSIE

Zaterdag 13.01.2018



LEDEN BIJ DE VLAAMSE ATLETIEKLIGA

312 geregistreerde atleten met een handicap 

waarvan ruim 60% met een verstandelijke 

handicap (20/21) en ruim 15% met 

autismespectrum (81).

205 ACTIEVE G-atleten 

in dit sportjaar



AANTAL ACTIEVE G-ATLETEN 

LYRA 30 KAPE 5

DEIN 30 RCG 5

HAC 25 ACHL 4

ROBA 16 ATLA 4

DCLA 12 AVKA 4

AVZK 8 LEBB 4

FLAC 8 LOOI 4

AA 7

ARAC 7

BVAC 6

36 verenigingen 

(op 90) hebben 

minstens 1 

geclassificeerd 

atleet

12 verenigingen 

hebben meer dan 

5 geclassificeerde 

atleten



G-COMMISSIE

 Vertegenwoordiging van clubs + VAL + PAR-PSY

 Jaarlijks

 Inspraak in de werking

 Uitwisseling van informatie



- Geïntegreerde wedstrijden

- AMH wedstrijden 

- G-recrea

Wat is het verschil?

WEDSTRIJDEN VOOR ATLETEN 

MET EEN HANDICAP



Geïntegreerde wedstrijden

- samen met valide atleten

- recht op faciliteiten (sticker startnr)

- homologatie / records

AMH wedstrijden

- enkel voor atleten met een handicap

- volgens reglementen van IPC/INAS

- homologatie / records

G-recrea

- recreatieve wedstrijd met eigen reglementen

- geen homologatie



Geen vermenging van deze wedstrijden!

Wat kan wél:

mannen vrouwen

AMH 100m-ver-kogel 100m-ver-kogel

G-recrea 100m-ver-kogel 100m-ver-kogel

MAAR: 
- AFZONDERLIJKE REEKSEN en AFZONDERLIJKE 

RESULTATEN !

- AMH wedstrijden kunnen even goed geïntegreerd 

voorzien worden (uitz. wheelers), dus geen AMH-

aanvraag nodig

- atleet kan niet deelnemen aan G-recrea/AMH én de 

reguliere wedstrijd in dezelfde discipline



DEELNAME AAN REGULIERE 

KAMPIOENSCHAPPEN

AMH die deelnemen aan 

Provinciale-, Vlaamse- of  

Belgische kampioenschappen of 

Beker van Vlaanderen voor valide 

atleten hebben geen recht op de 

faciliteiten vermeld op hun etiket 

en bijgevolg ook geen recht op 

een extra finaleplaats in de 

kampnummers.



IPC ERKENNING

Nodig opdat prestaties door de internationale 

federatie zouden erkend worden (ifv. 

kampioenschappen, records, …).

Gebeurt op advies van de 

topsportverantwoordelijke en ligatrainster van 

Parantee-Psylos op vraag van internationaal 

geclassificeerde atleten



CLASSIFICATIE

classificatie@parantee-psylos.be

Vlaamse classificaties 21- 81  (- 71) 

via eenvoudige attesten, te bezorgen aan 

paula@atletiek.be

Attesten op website VAL:

https://www.atletiek.be/competitie/g-

sporters#classificaties

mailto:classificatie@parantee-psylos.be
mailto:paula@atletiek.be
https://www.atletiek.be/competitie/g-sporters#classificaties


BK 2018

BK/KVV veldlopen 11/2/2018 – Rotselaar

Inschrijving ter plaatse – startnr CC – classific.lijst via VAL nr CC

BK AMH 7-8/7/2018 – Brussel

Voorinschrijving zoals valide atleten

BK 5000m 18/08/2018 – LYRA

Inschrijving ter plaatse – tijdslimiet 30’

BK estafetten 16/9/2018 - (LBFA tb)

Voorinschrijving zoals valide atleten

G-finale 1/12 of 8/12  - locatie?



BK 2018

BK AMH: enkel atleten die een gehomologeerde prestatie 

kunnen voorleggen in de betrokken discipline kunnen 

deelnemen. 

Uitz.: voor 800m worden ook prestaties aanvaard van alle 

hogere afstanden.



BELGISCHE RECORDS

Vanaf 2018 ook voor 20-21 (1 lijst)

 melden via paula@atletiek.be met opgave van 

prestatie-datum-plaats

Enkel bij AMH-wedstrijden of geïntegreerde 

deelname, geen G-recrea prestaties!

Andere klassen

homologatiedocument laten invullen door de 

scheidsrechter.

Zelf te melden door de atleet/trainer!

mailto:paula@atletiek.be


BELGISCHE RECORDS

Zie website VAL:

https://www.atletiek.be/competitie/g-

sporters#recordlijsten-amh

https://www.atletiek.be/competitie/g-sporters#recordlijsten-amh


G-RECREA

Slechts 5 “zuivere” G-recrea:

22/4 LOOI Limburg

1/5 SPVI (‘t Vosje) Vlaams-Brabant

13/6 DEIN Oost-Vlaanderen

6/10 LYRA Antwerpen

13/10 RAM Antwerpen

Doel = minstens 8 

 ROBA / HAC / DCLA / AVZK / FLAC ???

financiële ondersteuning in aanvraag bij Sport Vlaanderen



G-EVENT

G-dag tgv. JEUGDDAG

Afzonderlijke teams G-atleten of geïntegreerde 

teams?

Organisatorisch best in MINIEMEN-blok

Specifieke kleur van startnr  herkenbaarheid



WERKING ATLETEN MET INTERNATIONALE AMBITIES 

Mieke Van Thuyne, ligatrainster (0,5 VTE)

Taakbeschrijving:

- Coachen van topsporters

- Opvolgen van atleten uit het prestatie- en 

ontwikkelingsprogramma

°Opvolgen JP-wedstrijdresultaten

°Overleg met begeleidingsteam

- Talentdetectie (initiaties)

- Contacten leggen met buitenlandse coaches

- Begeleiden internationale kampioenschappen



G-FINANCIERING

G-sport Vlaanderen “Supporters voor G-sporters”

- Sensibiliserings campagne

- Foundation die geld inzamelt ter ondersteuning 

van de aankoop van G-sportspecifiek materiaal

- 30 projecten in Vlaanderen

- Geen eenrichtingssubsidie 

wél crowdfundingscampagne

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3179667/2017/06/10/Gezocht-supporters-voor-atleten-met-handicap.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3179667/2017/06/10/Gezocht-supporters-voor-atleten-met-handicap.dhtml


G-FINANCIERING

G-sport Vlaanderen “Supporters voor G-sporters”

Wie kan indienen?

• Sportfederaties

• Sportclubs

• Organisaties die actief zijn binnen de 

G-sportsector of die werken met personen met 

een beperking

• Actoren die werken met personen met een 

handicap uit: welzijn, onderwijs, jeugd, sociaal-

cultureel werk, geestelijke gezondheidszorg



G-FINANCIERING

G-sport Vlaanderen “Supporters voor G-sporters”

Wat te doen?

• Middelen werven: Elke verzamelde euro wordt 

verdubbeld (met een maximum van €5.000 )

• Community uitbouwen: Verzamelen van 200 

supporters die jouw project steunen



G-FINANCIERING

G-sport Vlaanderen “Supporters voor G-sporters”

Wat is de ondersteuning van G-sport Vlaanderen?

• Verdubbelen van de middelen (met een 

maximum van €5.000 )

• Plaatsen project in de kijker via:

- Platform op supportersvoorgsporters.be 

- Media-aandacht (krant, sociale media,  

nieuwsbrieven, evenementen G-sport

Vlaanderen) 



G-FINANCIERING

Sport Vlaanderen:

Internationale G-sportevenementen

= een sportevenement met deelnemers met 

minstens drie verschillende nationaliteiten en een 

deelnemersveld dat bestaat uit 20% buitenlandse 

sporters.

NIET: lessenreeksen, sportkampen, stages…

In te dienen door sportfederaties of sportclubs



G-FINANCIERING

Beoordeling:

• Ontvankelijkheid

• Beoordelingscommissie obv criteria (min 14/20):

• Kwaliteit van het dossier (max 3 punt)

• Kwaliteit van het evenement (max 5 punt)

• Internationaal niveau en participatie van aantal 

landen (max 4 punt)

• Innovatie (max 2 punt)

• Financiële haalbaarheid (max 2 punt)

• Organisatie en communicatie (max 4punt)



G-FINANCIERING

Financiële ondersteuning:

• Max 5.000€ 

• Aangevraagd subsidiebedrag max 50% van de 

begrote kosten

Indiendata:

• 15 maart

• 30 september

Beslissing: binnen de 2 maand



G-FINANCIERING

Sport Vlaanderen:

Laagdrempelige G-sportevenementen

= competitief of recreatief G-sportevenement 

waarbij zowel G-sporters als nog niet sportende 

personen met een handicap kunnen deelnemen

NIET: lessenreeksen, sportkampen, stages…

WEL: G-recrea

In te dienen door organisaties die actief zijn 
binnen de G-sportsector of die werken met 

personen met een beperking



G-FINANCIERING

Beoordeling:

• Ontvankelijkheid

• Beoordelingscommissie obv criteria (min 14/20):

• Kwaliteit van het dossier (max 4 punt)

• Kwaliteit van het evenement (max 6 punt)

• Innovatie (max 3 punt)

• Financiële haalbaarheid (max 3 punt)

• Organisatie en communicatie (max 4 punt)



G-FINANCIERING

Financiële ondersteuning:

• Max 5.000€ 

• Aangevraagd subsidiebedrag max 75% van de 

begrote kosten

Indiendata:

• 15 maart 

• 30 september

Beslissing: binnen de 2 maand



G-FINANCIERING

Sport Vlaanderen:

Duurzame en opstartende G-sportwerking

Beoordeling duurzame G-sportwerking (>3j):

• Ontvankelijkheid

• Beoordelingscommissie obv criteria (min 14/20):

• Aantal actieve leden (max 4 punt)

• Duurzaam G-sportaanbod (max 3 punt)

• Trainers/begeleiders (max 4 punt)

• Vormingsbeleid (max 3 punt)

• Noden van de doelgroep (max 4 punt)

• Bestuurlijk kader (max 2 punt)



G-FINANCIERING

Financiële ondersteuning:

• Max 5.000€ 

• Aangevraagd subsidiebedrag max 75% van de 

begrote kosten

Indiendata:

• 30 september

Beslissing: binnen de 2 maand



G-FINANCIERING

Sport Vlaanderen:

Duurzame en opstartende G-sportwerking

Beoordeling opstartende G-sportwerking (<3j):

• Ontvankelijkheid: Intake gesprek met G-sportconsulent 

Sport Vlaanderen voor het indienen

• Beoordelingscommissie obv een ingediende plan van 

aanpak



G-FINANCIERING

Financiële ondersteuning:

• Max 1.000€ voor max drie opeenvolgende jaren

• Aangevraagd subsidiebedrag max 75% van de 

begrote kosten

Indiendata:

• 30 september

Beslissing: binnen de 2 maand



VRAGENRONDE / NODEN BIJSCHOLINGEN

Loopfestival stad Gent – nood aan aangepast 

aanbod?



INFO

Vlaamse Atletiekliga – Paula Vanhoovels

paula@atletiek.be - 02/474 72 22

https://www.atletiek.be/competitie/g-sporters

https://www.atletiek.be/recreatie/g-recrea

Parantee-Psylos – Elien Moerman

elien.moerman@parantee-psylos.be - 09/243 11 74

http://www.parantee.be/parantee/index.asp

mailto:paula@atletiek.be
https://www.atletiek.be/competitie/g-sporters
https://www.atletiek.be/recreatie/g-recrea
mailto:elien.moerman@parantee-psylos.be
http://www.parantee.be/parantee/index.asp

