
Ondersteuningspakket reguliere sportfederaties

1. SPORTFEDERATIE

Min. jaarlijks federatie overleg

Maandelijks nieuwsbrief Flash integratiebeleid

Ondersteunen van partnerfederatie in de aanpassing databestand ifv registratie G-sporters

Ondersteunen in de ontwikkeling van G-sporttools

Centraliseren en ter beschikking stellen van good practices integratiebeleid reguliere sportfederaties

Belangen behartigen in overleg met G-sport actoren

Input/suggesties geven bij het opmaken en de uitwerking van G-sport actieplannen

1.2 G-sportaanbod van A tot Z

Participeren aan het G-sportplatform ter ondersteuning van het G-sportaanbod van de partnerfederatie (vb. werkgroep)

Organiseren van open trainingen

1.2.1 recreatief sportaanbod en recreatieve competitie

Ondersteunen van de partnerfederatie als coördinator van een recreatief G-sportaanbod

1.2.1 competitief sportaanbod

Ondersteunen van de partnerfederatie als coördinator van een competitief G-sportaanbod

Organiseren van de nationale classificatie bij competitiesporters

Organiseren van internationale classificatie

Aanvragen van IPC erkenning en doorgeven van resultaten aan IPC 

1.3 Opleiding en vorming 

Ondersteunen van partnerfederatie bij de organisatie van G-sportvormingen voor bestuur/federatiemedewerkers

Organiseren van G-sport vorming en/of infomoment voor bestuur/federatiemedewerkers (vb. trefdag)

1.4 Clubondersteuning

 Input/suggesties geven bij opmaak en verwerking van de inventaris G-sport

Vermelden van aanbod integratieclubs op de eigen website en doorverwijzing naar website partnerfederatie

Ontwikkelen van sporttechnische fiches (brevetten, lesfiches, …)

Hanteren van eenzelfde inschrijvingstarief als Parantee-Psylosleden voor deelname aan activiteiten en vormingen 

geörganiseerd vanuit Parantee-Psylos

1.5 Promotie en visibiliteit

input/suggesties aanleveren voor het opnemen van G-sport op de website, databank...

Logistiek ondersteunen van de partnerfederatie bij de organisatie van promotionele G-sportactiviteiten

Aanbieden van een sportpromotioneel platform met een direct contact met de doelgroep (informatiebeurs, G-

sportevent…)Visibiliteit geven aan de samenwerking

1.6 Topsport

Ten dienste stellen van topsporttrainers aan partnerfederatie

Financieel ondersteunen van Paralympische atleten met een topsporstatuut met jaarlijks een positieve trajectevaluatie

Elke Paralympische topsporter kan terecht kan bij de medische omkadering van Parantee-Psylos 

2. SPORTCLUB (integratieclub)

2.1 Clubbegeleiding G-sport

Ondersteunen van integratieclubs met sporttakoverschrijdende/sporttakspecifieke tools

Opvolgen van infovragen integratieclubs met betrekking tot G-sport 

2.2 Creëren van een netwerk/promotie

Aanbieden van een sportpromotioneel platform met een direct contact met de doelgroep (vb. infostand)

Promoten van het aanbod naar brede netwerk van Parantee-Psylos

2.3 Opleiding en vorming

2.3.1 Trainers en begeleiders

Ondersteunen van organisatie  G-sportvormingen voor trainers en begeleiders ism partnerfederatie

Organiseren van G-sportvorming voor trainers en begeleiders

Actief promoten van erkende opleidingen en vormingen 

2.4 Aanvullend sportaanbod

Openstellen van laagdrempelige activiteiten voor leden van de partnerfederatie (vb. jeugdsportfeest)


