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1. MISSIE 

 
Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen 

behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en 

beweging kunnen doen. 

 

1.1. Visie 
 

Elke sporter met een beperking moet zijn sport of bewegingsvorm kunnen uitoefenen in een omgeving 

waarin hij zich goed voelt en waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van zijn mogelijkheden. Elke 

sporter met een beperking zou binnen zijn mogelijkheden én interesse moeten kunnen kiezen waar, 

met wie en in welke context hij gaat sporten. 

 

Parantee-Psylos focust zich op de mogelijkheden en staat erop dat elke G-sporter de mogelijkheid 

heeft om kwaliteitsvol te sporten.   

 

Parantee-Psylos zorgt ervoor dat de omgeving weet en (h)erkent dat elke persoon met een beperking 

de mogelijkheid heeft om te sporten.  

 

1.2. Waarden 
 

1. Nabij  

De ondersteuning van Parantee-Psylos is laagdrempelig. Clubs die zich willen inzetten voor 

sporters met een beperking of psychische kwetsbaarheid kunnen rekenen op een 

toegankelijke, heldere en duidelijke ondersteuning. Parantee-Psylos kent de noden en de 

vragen van de doelgroepen en houdt hier rekening mee tijdens de ondersteuning. De federatie 

is betrokken, empathisch en werkt in vertrouwen. Kernwoorden: 

a. Ondersteunend 

b. Laagdrempelig (voor iedereen die wil sporten/bewegen) 

c. Betrokken met de doelgroep (rekening houdend met noden en mogelijkheden) 

d. Nabij (korte afstand en persoonlijk) 

e. Sympathiek.  

 

2. Grensverleggend  

Parantee-Psylos staat open voor maatschappelijke tendensen in het sportlandschap voor 

mensen met een beperking of kwetsbaarheid. Ze speelt in op actuele noden door in zijn 

ondersteuning voor de doelgroepen ‘out of the box’ te werken en door in te zetten op 

innovatieve partnerships en een breed netwerk. Ze werkt hierbij taboedoorbrekend naar de 

brede samenleving toe. De federatie creëert via haar ondersteuning ook de ruimte voor de 

sporter om grenzen te verleggen, rekening houdend met de mogelijkheden en context van de 

sporter.  Kernwoorden: 

a. Uniek in zijn werking en aanpak (de enige erkende federatie voor de G-sporter) 

b. Reach out naar netwerk (staat open voor en zoekt naar innovatieve partnerships en 

mogelijkheden, vb. clubs samenbrengen)  
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c. Rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen  

d. Staat open voor nieuwe inzichten  

e. Creëert de ruimte voor de sporter om grenzen te verleggen  

f. Taboedoorbrekend. 

 

3. Deskundig  

Parantee-Psylos zet in op kwaliteit en ervaring uit de praktijk om zijn doelgroep op maat te 

ondersteunen. De federatie komt tot nieuwe inzichten door haar kennis en knowhow te blijven 

ontwikkelen in functie van de ondersteuning en begeleiding van haar doelgroepen. De 

federatie is door haar ervaring en deskundigheid de referentie op het vlak van sport voor 

mensen met een beperking of kwetsbaarheid. Kernwoorden: 

a. De referentie (referentie en stem in het G-sportlandschap, vaste waarde in de sector) 

b. Kwaliteit  

c. De ervaring 

d. Kennis en knowhow uit de praktijk  

e. Betrouwbaar. 

 

1.3. Communicatieve bouwstenen 
 
Parantee-Psylos ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties die zich op een competitieve of 
recreatieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid.  
 
Parantee-Psylos begeleidt topsporters met een beperking op maat.  
 
Parantee-Psylos verlegt grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én 
vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren. 
 
Op deze manier vormt Parantee-Psylos een hefboom om mensen volgens hun eigen behoeften, 

mogelijkheden en ambities op een gezonde en kwaliteitsvolle manier te laten sporten en bewegen. 

 

 

  



 
JAARVERSLAG 2020 5 

2. ORGANOGRAM 

 

2.1. Algemene vergadering 

 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden of de definitief aanvaarde 

sportclubs van Parantee-Psylos vzw. Elke definitief aanvaarde sportclub heeft rechtstreeks stemrecht, 

dit is één stem op de algemene vergadering. Voorlopig aanvaarde clubs hebben stemrecht vanaf het 

moment van hun definitieve aanvaarding op de algemene vergadering. Clubs die voorgedragen 

worden om definitief geschrapt te worden, hebben geen stemrecht meer vanaf het moment van hun 

definitieve schrapping. Elke sportclub kan zich door een andere stemgerechtigde sportclub laten 

vertegenwoordigen, mits schriftelijke volmacht. Een sportclub kan maximum twee andere sportclubs 

vertegenwoordigen. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 

bestuur, of door de ondervoorzitter of door één van de andere aanwezige bestuursleden.   

 

2.2. Bestuur 
 

Parantee-Psylos wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders. Daarbij 

streven we naar een goede mix van kennis en expertise, leeftijden, geslacht, affiniteiten. Het bestuur 

telt maximum 11 leden.  
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Voorzitter: Marc Vergauwen (tot AV 2022) 

Ondervoorzitter:  Stef Dehantschutter (tot AV 2023) 

Penningmeester:  Ronny Kloeck (tot AV 2022) 

Leden: Tot AV 2023: Sabine Appelmans, Janne Kerremans, Ellen 

van Camp, Joeri Verellen 

Tot AV 2022: Dirk Cossaer, Jan Matthys, Wouter Terryn, 

Debbie Van Biesen. 

Directeur (geen stemrecht): Jessica De Smet 

Sportmanager (geen stemrecht): Dieter Vandenbroucke 

 

1. Profiel  

Conform Art. 5.1.1 van het huishoudelijk reglement dienen de bestuurders affiniteit te hebben 

met één of meerdere van volgende thema’s:  

a. breedtesport  

b. communicatie & marketing  

c. financiën  

d. G-topsport  

e. human resources  

f. integratie  

g. jurisdictie  

h. medisch-technische thema’s 

i. sporters met een beperking ((sub)doelgroepen autismespectrum-stoornis, auditieve 

beperking, fysieke handicap, psychische kwetsbaarheid, verstandelijke handicap, 

visuele beperking)  

Art. 5.1.2 & 5.1.3 van het huishoudelijk reglement vermelden de specifieke vaardigheden en 

taken van een bestuurder, een voorzitter of ondervoorzitter.  

 

2. Remuneratie  

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, zoals Art. 17 van de statuten 

voorschrijft. 

De leden van de raad van bestuur ontvangen een kilometervergoeding voor alle gemaakte 

verplaatsingen in het kader van hun opdracht. Deze vergoeding volgt het officiële tarief van de 

Vlaamse overheid voor dienstreizen. 

In 2020 bedroeg de totale verplaatsingsvergoeding voor alle bestuurders samen 1.000 euro. 

 

3. Belangenconflicten 

In 2020 waren er binnen de raad van bestuur geen belangenconflicten, zoals bepaald in Art. 

5.12 van het huishoudelijk reglement. 

 

4. Risicobeheer 

a. Financieel: opgebouwde reserve, jaarlijkse controle van de rekeningen door de 

bedrijfsrevisor, jaarlijkse goedkeuring door de algemene vergadering, 

kwartaalopvolging door de raad van bestuur, advies van de steunfunctie financiën olv 

de bestuurder financiën, dit is ook de penningmeester. 
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b. Strategisch: 4-jaarlijks beleidsplan inclusief voorafgaande SWOT-analyses en 

bevragingen van diverse stakeholdersgroepen, jaarlijkse follow-up via statistieken en 

jaarverslag voor de algemene vergadering, tussentijdse rapportering aan de raad van 

bestuur. 

c. Verzekeringen: pakket omvat de decretaal verplichte verzekeringen naar de leden toe 

en naar de eigen werking (bestuurdersaansprakelijkheid, personeel, events, 

vrijwilligers, poolwagens, poolfietsen). 

d. Juridisch: klachten- en beroepsprocedure, lid Vlaams Sport tribunaal. 

e. Maatschappelijk:  

i. gedragscodes  

ii. milieubewustzijn: poolwagens en -fietsen, fietsvergoeding, delen 

kopieerapparaat en frankeermachine, rationeel papierverbruik 

iii. antidoping, gezond en ethisch sporten, seksueel gewenst gedrag, 

blessurepreventie: via de eigen medisch-technische commissie en met 2 

federatie-API’s 

iv. match-fixing: in samenwerking met onze koepelorganisatie BPC. 

 

5. Goed bestuur 

a. Harde indicatoren 

i. Transparantie: we houden de score op 100%  

ii. Democratie: de score wordt ook maximaal, 100% dus (2017: 69 – 2018: 83 – 

2019: 97) 

iii. Interne verantwoording en controle: de lat komt finaal op 91% te liggen (2017: 

53 – 2018: 72 – 2019: 85)  

Parantee-Psylos roept geen extra auditcomité tot leven omdat het bestuur 

unaniem meent dat de bedrijfsrevisor als onafhankelijk financieel comité 

optreedt.  

b. Zachte indicatoren 

i. De 3 meest recente jaarverslagen worden op de website gepubliceerd – 

niveau 4 behaald. 

ii. In het meest recente jaarverslag wordt gerapporteerd over het omgaan met 

de code goed bestuur – niveau 3 behaald. 

iii. De website vermeldt basisinfo over de aangesloten clubs – niveau 4 behaald. 

iv. Parantee-Psylos heeft gelimiteerde ambtstermijnen – niveau 3 behaald. 

v. We hebben een gedifferentieerd, evenwichtig en competent bestuur – niveau 

2 niet behaald. 

vi. De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid –niveau 3 

behaald. 

vii. De organisatie heeft een gedragscode – niveau 3 behaald. 

viii. De organisatie heeft externe leden in haar bestuur – niveau 1 behouden. 

ix. Er is een gepast systeem voor risicobeheersing – niveau 1 behouden. 

x. Er zijn geschikte klachtenprocedures – niveau 2 behaald. 

xi. Het bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités – niveau 3 

behaald. 

 

2.3. Steunfuncties 
 

Voor welbepaalde opdrachten ter ondersteuning van de totale werking van Parantee-Psylos zijn er 

steunfuncties. Deze helpen met team-overschrijdende materies. Beleid-gerelateerde adviezen worden 
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op de vergadering van de raad van bestuur geagendeerd. Van alle vergaderingen wordt een verslag 

bezorgd aan de raad van bestuur.  

Financiën: Ronny Kloeck (voorzitter/bestuurder financiën of 

penningmeester), Jessica De Smet (directeur), Kelly 

Neirynck (medewerker/verslaggever) en Marc Vergauwen  

G-topsport: Steven Van Beylen (voorzitter/coördinator 

topsport/verslaggever), Benjamin Allaerts, Els Cauwenberg, 

Sofie De Baere (Sport Vlaanderen), Greg Planckaert, Els 

Snauwaert, Yves Vanlandewijck, Joeri Verellen (bestuurder) 

en Annick Viaene 

Jurisdictie – klachtencommissie: Nicolas Lauwers (voorzitter), Dirk Cossaer (bestuurder) en 

Erik De Bock 

Jurisdictie – beroepscommissie: Frank Mulier (voorzitter) en Katia De Vos 

Jurisdictie – werkgroep reglement: Nicolas Lauwers (voorzitter), Dirk Cossaer (bestuurder), Erik 

De Bock, Jessica De Smet (directeur/verslaggever 

Marketingcommunicatie: Stef Dehantschutter (voorzitter/bestuurder), Haike 

Vandecasteele, Jeroen Bauters (coördinator 

communicatie/verslaggever) en Tom Van Aken 

(medewerker) 

Medisch-technisch: Kiné Wouter Terryn (voorzitter/bestuurder), kiné Benjamin 

Allaerts, dr. Annik Bosmans, dr. Inge Bru, dr. Rudi Chappel, 

kiné Dries Christiaens, Jessica De Smet 

(directeur/verslaggever), dr. Eva Duinslaeger, dr. Walter 

Goethals, dr. Denis Jaeken, kiné Veerle Laurens, dr. Pieter-

Jan Loos, dr. Kaat Pierreux, dr. Tom Teulingkx, dr Maaiken 

vander Plaetse en dr. Annick Viaene 

Psychische kwetsbaarheid: Lore Schaut (voorzitter/medewerker), Jorell Beyens, Michel 

Blokland, Thomas Botterman (medewerker), Eddy Callewaert 

(Voorzitter), Lieselore Cuynen (G-sport Vlaanderen), Paul De 

Neve, Jessica De Smet (directeur en link bestuur), Agnes 

Estenbergh, Gert Hannes, Roberto Lombardi, Dominique 

Loosveld, Kristof Minnen, Inge Van den Berghe, Heleen Van 

den Broeck, Els Vandoorne, Tine Vansteenkiste (CANO 

Vlaanderen), Joëlle Vekemans, Veerle Weyn (G-sport 

Vlaanderen) en Hannah Winant. 

Visuele beperking: Lore Schaut (voorzitter/medewerker), Jan Beernaert, Naomi 

Blomme, Dirk Depuydt, Johan De Rick, Martine Dewit, Rob 

Eijssen, Harry Geyskens,  Miet Haeck, Koenraad Hufkens, 

Nicky Koppen, Luc Lambrechts, Tom Laruelle, Jan Minoodt, 

Marleen Mollet, Frank Lecluyse, Ann Parijs, Rashed Rab, 

Charlotte Scheelen, Jelle Stuer, Danny Van Eenooghe, Evi 

Vanheel, Silke Van Hoof (medewerker), Johan Vanhoof,  
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Bruno Vanhove, Mathieu Verbrugghe (Sport Vlaanderen) en 

Veerle Weyn (G-sport Vlaanderen). 

 

2.4. Clubs & leden 

Eind vorig jaar zijn 127 clubs aangesloten bij onze federatie. 

 

Jaartal  Parantee → AND Psylos → PSY Parantee-Psylos 

2011 57 41 98 

2012 58 42 100 

2013 67 51 118 

2014 74 54 128 

2015 78 50 128 

2016 79 51 130 

2017 78 51 129 

2018 73 48 121 

2019 76 50 126 

2020 79 48 127 

 

Op de algemene vergadering van 19 maart 2020, vervangen door een schriftelijke AV op 7 mei tgv de 

coronacrisis, stellen de volgende clubs zich ter aanvaarding (effectieve leden) voor: 

1. Factor G (Scherpenheuvel) 

2. G-bowlingclub Leuven – De Dreambowlers 

3. G-golfcentrum De Krikskens (Vosselaar) 

4. G-sport Schaatsen Likert (Liedekerke) 

5. Goedleven DansAnders (Gent) 

6. Koninklijk Kortrijk Sport Atletiek – Sportify 

7. Schwung (Leuven) 

8. Vulcano  (Lommel) 

9. Sportify (Heule) 

 

De volgende clubs hebben een schrapping aangevraagd:  

De Sprinkhaantjes, Hestia, Kempen, Royal Victory Hockey Club en ViGe Denderclub. 
 

Parantee-Psylos telt op 15 november van vorig jaar 4.460 unieke leden, een daling van 19% ten 

opzichte van het aantal in 2019. 

 

Jaartal  Parantee → AND Psylos → PSY Parantee-Psylos 

2013 3139 4330 7469 

2014 3293 4432 7725 

2015 3577 4277 7854 

2016 3736 3679 7415 

2017 3925 3363 7288 

2018 3071 3088 6159 

2019 3417 2329 5746 

2020 2970 1490 4460 

 

Volgend plaatje toont de evolutie van het aantal leden dat we aan de Vlaamse overheid kunnen 

doorgeven in functie van de toekenning van subsidies: 3.725 actieve sportbeoefenaars, inclusief 
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sportkaderleden (clubtrainers en -bestuurders). Tgv o.a. de coronapandemie ook hier een daling, 

namelijk 24% ten opzichte van vorig jaar. Dit uit zich vooral in een zorgwekkend lager aantal PSY-

leden, waarvoor een analyse is opgestart. 

 

 

We kunnen uit onderstaand taartdiagram afleiden dat – net zoals vorige jaren -  per vrouwelijk lid 

ongeveer 1,7 mannelijke leden aangesloten zijn. 
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Wat betreft de aangesloten leeftijdsgroepen blijft de verhouding quasi stabiel:  

- 63% tussen 18 en 55 jaar,  

- 21% is 55-plusser, en  

- 16% van alle leden is jonger dan 19 jaar, dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2019. 
 

De G-sporters met een psychisch kwetsbaarheid (40%) zijn het talrijkst, gevolgd door de doelgroep 

met een verstandelijke beperking (29%) en een fysieke beperking (16%). Blinde en slechtziende 

sporters vertegenwoordigen 8% binnen onze populatie. 3% is doof of slechthorend. 4% van de 

aangesloten leden geven autismespectrumsyndroom als beperking door.  
 

Een competitiesporter heeft een classificatie nodig om de gekozen sporttak te kunnen beoefenen. Van 

alle unieke leden doet slechts 13% aan competitie of topsport, alle anderen sporten of bewegen op 

een laagdrempelige of recreatieve manier. 

 

2.5. Competitiemanagement 
 

De competitiemanager G-sporttak of het competitiemanagement G-sporttak is bevoegd de 

breedtesportactiviteiten met betrekking tot één G-sporttak te organiseren in overleg met de bevoegde 

medewerker van Parantee-Psylos. 

Boccia:  Edwig Lamberechts 

Goal/torbal: Naomi Blomme, Danny Van Eenooghe, Rob Eijssen en Ann Parijs 

Hockey: Wilfried Bouttelgier, Marnik Demets, Maria Van de Velde  

en Kenny Verbraekel 

Showdown: Joep Commandeur en Jelle Stuer  

Tafeltennis: Martin Schreyen 

Wielrennen:  Vacant (competitie) & Peter Bastiaensen (recreatie) 

Zwemmen:  Marcel Van Beylen (VE) & Frederic Van Kerckhove (FYS/VI) 
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3. WERKINGSVERSLAG 2020 

Dit werkingsverslag is een tekstuele aanvulling op luik II beleidsplan 2017-2020, met in kolom L de 
status van de uitvoering van alle acties in 2020. De kleurlegende vind je onderaan elk excelblad van 
luik II waarbij geel en groen als goed geëvalueerd worden. 
 
Luik I en luik II bevatten: 

- de wijze waarop we onze acties/doelstellingen hebben gerealiseerd, en 

- de concrete resultaten en effecten die we met onze acties/doelstellingen hebben bereikt. 

SD = strategische doelstelling. 

OD = Operationele doelstelling. 

 

SD1. Parantee-Psylos is in 2020 een goed draaiende en financieel 

gezonde G-sportfederatie waar alle betrokken stakeholders zich 

verbonden mee voelen. 

 
Indicator Totaalscore OD’s in 2020 = 95% 

Resultaat 90% (73/81) (90% in 2017 – 92% in 2018 – 95% in 2019) 

Evaluatie  We verliezen punten doordat bepaalde acties niet konden uitgevoerd worden door de corona-lockdown. 

Bijsturing  Voor de beleidsperiode 2021-2024 overstappen van het scorepercentage maar goed meetbare indicatoren.  

 

OD1. Het voeren van een financieel gezond beleid. 
Indicator 95% 

Resultaat 15/15 

Evaluatie  Optimale financiële opvolging van collega boekhouder en bestuurder financiën. 

Steunfunctie financiën kwam samen op 30/1 en 18/6: debiteuren/crediteuren, actual & budgetopvolging, 

afschrijvingen, provisies. 

Bijsturing  In de loop van 2020 was continue bijsturing nodig tgv de talloze afgelastingen van activiteiten enerzijds, en 

de opvolging van (bijkomende) budgetten (noodfonds en terugbetaling RSZ laatste kwartaal) anderzijds. 

 

OD2. Het dynamisch toepassen van een professioneel HR-beleid. 
Indicator 95% 

Resultaat 14/16 

Evaluatie  De 1-op-1 functioneringsgesprekken obv 360° evaluatie van alle medewerkers met hun  respectieve 

leidinggevende vonden niet plaats in 2020 maar werden verschoven naar begin 2021. 

Vanuit Parantee-Psylos zetten we maximaal in op flexibiliteit (vast uurrooster en eigen invulling ifv 

gezinssituatie) en vertrouwen (autonome invulling en opvolging van acties in beleidsnota of nieuwe acties 

na gezamenlijke afspraken in de verschillende teams). Incentives voor thuiswerkende personeelsgroep: 

paasboeket, bedankkaartje, 2de scherm, laptopstaander. 

Begin 2020 vond het 1ste vrijwilligersfeest plaats maar nadien vielen alle acties voor dit beleid in het 

coronawater. 

De online TEAMbuilding-activiteit, georganiseerd door 3 collega’s, op 10/12 was een voltreffer!  

Bijsturing  Duidelijke communicatie mbt coronamaatregelen richting clubs & personeelsgroep aanhouden. 

 

OD3. Het administratief en logistiek nauwgezet ondersteunen van een vlotte en 

aangename interne werking. 
Indicator 95% 

Resultaat 17/18 

Evaluatie  Op aangeven van de betrokken collega’s werd ook het huurcontract van de flexplek in Leuven opgezegd. 

De lancering van de online clubmodule blijkt een schot in de roos: bijna alle clubs gebruikten deze tool voor 

de ledenadministratie. 
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De 1ste lockdownperiode werd aangegrepen om digitale orde te scheppen en door corona vonden er geen 

fysieke opkuisdagen plaats. 

Bijsturing  De verhoging van de ledenbijdrage voor PSY-leden (van 5 naar 8 EUR) wordt uitgesteld. 

 

OD4. Het adequaat ondersteunen van de interne werking op juridisch vlak. 
Indicator 95% 

Resultaat 5/6 

Evaluatie  Het aangepaste intern en juridisch reglement werden gepubliceerd.  

Bijsturing  In 2021 moet de overeenkomst met derden ontvangers ikv GDPR-beleid ingepland worden. 

 

OD5. Het adequaat bieden van medisch-technische ondersteuning. 
Indicator 95% 

Resultaat 5/8 

Evaluatie  Noch de Medisch-technische commissie noch de werkgroep letselpreventieprogramma kwam samen in 

2020: (para)medisch personeel nauw betrokken bij aanpak coronapandemie op hun werk. 

De handleiding classificatie werd geüpdatet. 

De federatie-API werd via een omweg op de hoogte gebracht van 1 situatie. Gezien het clublidmaatschap bij 

een partnerfederatie werd hiervoor meteen doorverwezen naar de reguliere federatie die verder opvolgde. 

Sinds de lockdown en de schrapping van nagenoeg elke activiteit zijn ook geen vragen of opmerkingen meer 

gepasseerd.      

Bijsturing  In 2021 zal de MTC evolueren naar een specifiekere rol als adviesorgaan overeenkomstig de diverse thema’s 

waarmee dit orgaan vandaag meer operationeel bezig was. De medewerkers van Parantee-Psylos vervullen 

die rol maar hebben voor de specifieke thema’s nood aan professioneel advies.   

 

OD6. Het voeren van een consistente beleidsplanning en -opvolging. 
Indicator 95% 

Resultaat 8/8 

Evaluatie  De beleidsnota 2021-2024 wordt afgewerkt dankzij de medewerking van elke collega en de ondersteuning 

van het bestuur. Al zeker 5 andere sportfederaties vroegen uitleg over dit ‘goede praktijkvoorbeeld’. 

De raad van bestuur slaagt er samen met het team in om de score voor de principes van goed bestuur 

binnen Parantee-Psylos verder te doen stijgen naar 96,5 % (2017 = 59; 2018 = 84,5; 2019 = 93,4). 

De 2 doelgroepcommissies PSY en VI komen ook in 2020 resp. 2x en 1x samen.  

Bijsturing  De beleidsnota zal in 2021 aangepast moeten worden aan de bijkomende decretale opdrachten van de 

nieuwe fusie-organisatie vanaf 2022. 

 

OD7. Het netwerken met relevante stakeholders. 
Indicator 95% 

Resultaat 9/10 

Evaluatie  Parantee-Psylos functioneert in een uitgebreid netwerk: zie figuur hieronder. 

De directeurs van BPC, LHF en Parantee-Psylos kwamen 9 x (digitaal) bijeen in de management 

commission.  

Voor het eerst werd overleg gepleegd met het nieuwe Steunpunt Geestelijke Gezondheid, Instituut gezond 

Leven (o.a. onderdeel G-sport in opleidingsmodule voor BOV-coaches, GIDOS nam deel aan het pilootproject 

rond gezonde voeding in de clubs) 

Bijsturing  Om sneller op de bal te kunnen spelen op onderwerpen van BPC als nationale koepel wordt een Interligue 

Commission geïnstalleerd. 
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SD2. In 2020 heeft Parantee-Psylos haar imagoversterkend marketing- 

en communicatiebeleid gerealiseerd.  

 
Indicator Integraal communicatie- en marketingplan met 4 hoofdstukken (A-B-C-D) afgestemd met BPC (EN-EN 

verhaal paralympische beweging) en met G-sport Vlaanderen. 

Resultaat Zo goed als alle acties werden volledig uitgevoerd (status groen) of worden ad hoc/continu (status geel) 

opgevolgd.   

Evaluatie  Goede opvolging van de acties.  

Bijsturing  Geen.  

 

A. Informatie en communicatie: In 2020 wordt Parantee-Psylos zowel intern als extern 

gezien als hét aanspreekpunt inzake georganiseerde sport voor sporters met een fysieke, 

psychische, verstandelijke en visuele beperking 
 

Indicator Bekendheid bij interne en externe stakeholders in 2020 meten d.m.v. bevraging. 

Resultaat Parantee-Psylos is:   
• bekend bij aangesloten clubs, reguliere clubs en reguliere federaties;  

• te weinig bekend bij de bij clubs aangesloten leden;  

• bekend bij regionale en nationale media;    

• bekend bij het strategisch netwerk;  

• te weinig bekend bij de brede samenleving.  

Evaluatie  Parantee-Psylos implementeerde in 2020 haar vernieuwde communicatiestrategie, conform een 

segmentatiemodel. 

Bijsturing  Geen.  

 

OD1. Parantee-Psylos voert via moderne dragers een gerichte, efficiënte en effectieve 

communicatie naar de aangesloten en integratieclubs en hun leden. 

 
1) De huisstijl werd nauwkeurig opgevolgd in 2020 

 

2) De digitale nieuwsbrieven werden gekoppeld aan het databestand via SYNCAPPS. We krijgen dus nu een 

rapportering van onze nieuwsbrieven en die oogt mooi: 

a. Nieuws voor clubs: 43% van de ontvangers opent, 10% van de ontvangers klikt op inhoud/links.  

b. Nieuws voor federaties: 55% van de ontvangers opent, 16,5% van de ontvangers klikt op 

inhoud/links.  

c. Algemene nieuwsbrief: 35,6% van de ontvangers opent, 3,6% klikt op inhoud/links.  

d. PRIO corona: 38,9% van de ontvangers opent, 3% van de ontvangers klikt op inhoud/links.   

e. PRIO fusie: 38,6% van de ontvangers opende, 7,3% van de ontvangers klikt op inhoud/links.  

3) De website parantee-psylos.be ontving het AA-Anysurfer Label, waarmee het een zeer toegankelijke website 

is. De bugs op de clubmodule werden eruit gehaald. We ontwikkelden een nieuw wireframe voor de wie-is-

wie pagina’s.  

 

4) Voor onze sociale media: 

a. Facebook en Twitter kenden een knauw door de coronacrisis (minder activiteiten, minder activiteit 

door topsporters, dus minder mensen die daarvoor naar onze kanalen surfen).  

b. Uitzondering zijn Instagram, waarmee we inzetten op beleving en dat we tijdens het coronajaar 

intensifieerden, en LinkedIn waar we sterker op inzetten sinds 2020. 

c. Oprichting van de online community ‘Non-stop voor G-sport’ tijdens de 1e lockdown, met intussen 

bijna 1200 leden. Hiermee willen we verbondenheid creëren en G-sporters elkaar laten inspireren. 

De groep blijft autonoom leven en levert veel respons op bij vragen/noden van G-sporters of 

externen. Aan de community werd ook een STRAVA-club gekoppeld waarbij we leden met elkaar 

verbonden houden d.m.v. challenges e.d. 

5) De fysieke huisstijldragers en promotools bleven grotendeels in onze loods door de coronacrisis. We 

moesten het voornamelijk hebben van onze online zichtbaarheid. Daarom: 

a. Teams-vergaderingen verliepen met een achtergrond in de eigen huisstijl.  
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b. We zetten sterker in op mooie visual content voor onze activiteiten, projecten… met aangepaste 

templates in digitale huisstijl bv) Non-stop fit voor G-sport, non-stop STERK voor G-sport…  

6) De steunfunctie marketingcommunicatie kwam 1 keer bijeen in 2020 op 4 februari. Haïke Vandecasteele, 

Stef Dehantschutter, Tom Vanaken en Jeroen Bauters allen aanwezig. 

 

7) Een segmentatiemodel werd opgemaakt waarmee we de content per communicatiekanaal kunnen 

differentiëren.  

  

 

OD2. Parantee-Psylos voert een gerichte, efficiënte en effectieve communicatie over de 

organisatie, het aanbod en specifieke projecten naar partners en belanghebbenden. 

 

1) Idem OD 1 wat betreft externe communicatie.   

 

2) Er vond in 2020 geen trilateraal communicatie-overleg plaats met GSV en SV. Wel bilateraal overleg met 

Sport Vlaanderen op 2/12 en 14/12 over G-sportcommunicatie.  

 

3) De medewerker vertegenwoordigde Parantee-Psylos op elke marketing-

communication commission van Paralympic Team Belgium.  

 

OD3. Parantee-Psylos verstrekt regelmatig informatie over G-sport aan verschillende 

mediakanalen 

 

1) Zie hierboven trilateraal overleg.   

 

2) Rapporteringen steeds tijdig en correct binnen.   

 

 

OD4. Parantee-Psylos informeert de Vlaamse overheid over het eigen beleid en de 

organisatie. 

 
1) We willen de media beter informeren over G-sport:  

Er waren weinig topsportactiviteiten, maar de regionale en nationale media werden gevoed met berichten, 

foto’s en video’s over: 

a. Het WK Para-cycling in Milton (Canada) 

b. Ook thuis non-stop voor G-sport 

c. Verhalen van topsporters als Gitte Haenen en Jonas Van de Steene die in lockdown zaten in 

samenwerking met de campagne ‘Blijven sporten’ van Sport Vlaanderen 

Voor de key-events werden ook persberichten verstuurd naar de regionale media. Op 5 maart was er 

media aanwezig op de Blind(sports)date in Brugge.  

Er kwam geen media langs op Ook buiten non-stop voor G-sport.  

2) Rol woordvoerder media werd verder uitgerold d.m.v. persberichten en informele 

contacten ifv topsportresultaten en promo-events.   

 

3) Er kwam voor het eerst een uitgebreide portretreeks over 8 Paralympiërs met Eindejaar in de sportkrant van 

Het Laatste Nieuws, een nieuwe stap vooruit.  

 

4) Algemene cijfers: 

a. Website 2020: 120.010 paginaweergaven (-46.5% t.o.v. 2020), 20.241 unieke gebruikers (+16.2% 

t.o.v.2020). Meer verschillende mensen bezochten onze website, maar het totaal aantal keer kreeg 

een serieuze knauw, door het weggevallen aanbod omw covid-19.  

b. Facebook:  4502 likes. een stijging van 6,5% t.o.v. 2019. Een minder snelle stijging, maar op 

schema voor 5.000 likes na Tokyo.  

1843 gemiddeld dagelijks totaal bereik, 1251 gemiddeld dagelijks organisch bereik. Beiden een 

sterke daling t.o.v. 2019. 

22.600 beste bereik video (het verhaal van Griet), gemiddeld 222 unieke video views/dag (-44% 

t.o.v. 2019). Betaald bereik (785  euro in 2019): 4776 gemiddeld dagelijks betaald bereik van 
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unieke bezoekers (over de 47 dagen waarop in 2020 een FB-promotie liep), net als de organic 

reach een serieuze daling.  

c. Facebook Groep (non-stop voor G-sport): 1184 leden, gemiddeld 2.3 posts per dag, gemiddeld 28.5 

vormen van reactie per dag, gemiddeld 318 leden per dag actief betrokken bij een post.  

d. Twitter: 840 volgers (+2.4% tov 2019) en 55.336 weergaven in 2020 (-38% t.o.v. 2019). Oorzaken: 

geen Zesdaagse (doorgaans veel weergaven in GBR, bijna geen topsporterevents/prestaties 

waarrond we tweets sturen die door media worden overgenomen (oorzaak covid-19) 

e. Instagram: 889 volgers (+36% t.o.v. 2020). Sinds 2020 zetten we sterker in op originele 

belevingsposts op Instagram in de eigen huisstijl, met dank aan sterk betrokken vrijwilliger. Kanaal 

niet gekoppeld aan activiteiten of resultaten, maar aan enkel aan beleving.  

f. LinkedIn: opgestart eind 2019: 174 volgers (+45%), met een interactiefrequentie van 8.1% (+0.6%). 

g. STRAVA-club (non-stop voor G-sport): 125 leden, wekelijks clubklassement, regelmatige 

challenges in de lockdownperiode.  

 

 

B. Promotie: Tegen het einde van de beleidsperiode 2017-2020 zijn het aantal 

(geïntegreerde) G-sporters binnen Parantee-Psylos met 10% toegenomen t.o.v. de 

nulmeting eind 2016. 

 
Indicator Aantal (geïntegreerde) G-sporters is in 2020 met 10% toegenomen tov de nulmeting eind 2016. 

Resultaat Exclusief = subsidieerbare G-leden van Parantee-Psylos 

2016: 5.903 

2017: 5.601 

2018: 5.352 

2019: 4.911 

2020: 3.725 

Geïntegreerde G-leden van andere sportfederaties (zie ook SD6; OD2) 

2016: 753 geregistreerde G-sporters 

2017: 1.299 geregistreerde G-sporters  

2018: 3.936 geregistreerde G-sporters  

2019: 4.403 geregistreerde G-sporters (via databestand; 4.704 inclusief handmatig bijgehouden lijsten) 

2020: 4.624 geregistreerde G-sporters (via databestand; 4.655 inclusief bevraging clubs)  

en 3.960 bij S-sport//Recreas 

Totaal exclusief en inclusief in Vlaanderen 

2016: 6.656 

2017: 6.900 

2018: 9.288 of een totale stijging met 39% ten opzichte van 2016. 

2019: 9.314 (9.615)  

2020: 12.309 G-sporters (12.340) 

Evaluatie  Het aantal leden binnen Parantee-Psylos gaat verder in dalende lijn en het aantal geregistreerde, 

geïntegreerde sporters blijft stijgen (zie SD6-OD2).  

Bijsturing  Parantee-Psylos zette in 2020 verder in op promotionele evenementen zoals de Move it! Vlaanderen, Ook 

buiten-non stop voor G-sport…  

 

We lanceerden een online platform – in de vorm van een openbare facebookgroep (non-stop voor G-sport) -

toegankelijk voor niet-leden, met challenges en inspiratiemomenten om verbinding te blijven creëren toen 

voor velen de sociale contacten wegvielen door de vele annuleringen van het aanbod (covid-19).  Daaraan 

gekoppeld richtten we ook een gelijknamige STRAVA-club op waarin G-sporters met elkaar in contact blijven 

rond hun sportactiviteiten. We lanceerden daar ook challenges en bouwden aan een community.  

 

We blijven inzetten op fysieke promo-events ter rekrutering van nieuwe G-sporters die ofwel bij ons als bij de 

reguliere partner aansluiten op bv beurzen zoals de Reva G-sport of de Ziezo.  

 

We moedigen de reguliere partners verder aan de bij hen aangesloten G-sporters in hun databestand te 

registreren volgens een geijkt systeem om ook op lange termijn het G-sportbeleid in Vlaanderen 

te kunnen monitoren.  

 

OD5. Parantee-Psylos organiseert jaarlijks 1 sport-promotioneel event op Vlaams niveau 

voor sporters met een psychische beperking, waarbij minstens 25% van de 

deelnemers niet-leden zijn. 
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Indicator Deelnemersaantal & geografische spreiding deelnemers volgens tabel en een waarderingsscore. 

Resultaat 18 juni: Move it! XL te Mechelen 

• Geannuleerd o.w.v. Covid-19 

Alternatief: Move it! Vlaanderen op 1-2-3 september – opzet: met sport (lesgevers + materiaal) naar de clubs 

gaan 

• 5 verschillende settings (4 aangesloten clubs, 1 niet-aangesloten setting) 

• +- 300 unieke deelnemers 

• 27 sportsessies in 12 verschillende sporttakken 

Evaluatie  • Veel lof vanuit de deelnemende groepen: zeer tevreden dat het gebruikelijke interne aanbod kon 

uitgebreid worden met minder voor de hand liggende sportieve activiteiten. 

• Inschakelen van externe lesgevers met nodige expertise bleek een grote meerwaarde. Voor clubs 

interessante kennismaking met dit aanbod, de drempel om deze zelf uit te nodigen, is nu stuk lager. 

• De aanpak werd als Coronaproof ervaren. 

• Door de sport naar de clubs te brengen, werden binnen de settings extra mensen bereikt o.w.v. 

laagdrempelig karakter. 

Bijsturing  • Extra aandacht om verwachtingen/noden doelgroep (vaak een afdeling) af te stemmen met 

lesgever. 

• Bij deze eerste editie werden aan de verschillende provincies verschillende voorkeurdata 

toebedeeld. Bleek niet echt nodig, aangezien Sportwerk Vlaanderen regionaal georganiseerd is. 

• Vanuit de deelnemende settings kwam de reactie dat Move it! Vlaanderen ook complementair aan 

Move it! XL kan georganiseerd worden. 

• Good practices delen van clubs die Move it! Vlaanderen aanwendden om er een volwaardige 

sportdag op hun eigen domein van te maken. 

 

OD6. Parantee-Psylos organiseert jaarlijks, complementair aan Move it! XL, 2 sport-

promotionele events op provinciaal niveau voor sporters met een psychische 

beperking. 

Indicator Deelnemersaantal & geografische spreiding deelnemers volgens tabel en een waarderingsscore. 

Resultaat 14 mei: Move it! West-Vlaanderen 

• Geannuleerd o.w.v. Covid-19 

13 oktober: Move it! Brussel 

• 16 deelnemers en 4 begeleiders uit 2 settings (1 aangesloten club, 1 niet-aangesloten setting) 

• Alle deelnemers uit BHG. 

• Alternatief aanbod uitgewerkt: attractieve wandelnamiddag in Zoniënwoud. 

Evaluatie  Move it! Brussel 

• Grote appreciatie bij de deelnemers voor het alternatieve aanbod. 

• De aanpak werd als Coronaproof ervaren. 

• Goede samenwerking met sportdienst VGC. 

Bijsturing  Move it! West-Vlaanderen  

• Proactief nadenken over Coronaproof alternatief. 

Move it! Brussel 

• Proactief nadenken over Coronaproof alternatief. 

 

OD7. Parantee-Psylos stimuleert en ondersteunt de aangesloten PSY-clubs om 

samenwerkingen op te zetten m.b.t. organisatie van sport-promotionele 

evenementen met een bovenlokaal karakter gericht naar sporters met een 

psychische kwetsbaarheid. 

Indicator Deelnemersaantal & geografische spreiding deelnemers volgens tabel en een waarderingsscore 

Resultaat 24 april: All-4-Sports-4-All te Bierbeek door onze club SC Ventura Bierbeek 

• Geannuleerd o.w.v. Covid-19 

14 mei: Sportinstuif te Rekem door onze club Sporting Rekem  

• Geannuleerd o.w.v. Covid-19 

9 september: Sport-G-Mee Maasmechelen door onze club Veerkracht Maasmechelen 

• Geannuleerd o.w.v. Covid-19 

8 oktober: Move it! Antwerpen door 6 Parantee-Psylosclubs uit Stad Antwerpen (met ondersteuning vanuit 

Parantee-Psylos en Stad Antwerpen) 
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• Een federatiemedewerker was aanwezig op 4 voorbereidende vergaderingen (digitaal) en op het 

event zelf. 

• 95 deelnemers uit 5 Parantee-Psylosclubs en 1 niet-aangesloten setting. 

• Alternatief opzet: coronaproof wandelevent in Nachtegaalpark met aansluitend laagdrempelige 

beweegactiviteiten. Elke groep bleef in zijn eigen bubbel. 

Evaluatie  Wanneer de organisatie in handen lag van 1 club, werd vrij snel de knoop doorgehakt om het event te 

annuleren, voornamelijk o.w.v. de acute zorgnoden binnen de settings en de onzekerheid of het event al dan 

niet zou kunnen doorgaan. 

 

Wat Move it! Antwerpen (6 clubs die samen organiseren) betreft: hiervoor werd in mei een alternatief 

uitgedacht dat beperktere voorbereiding vroeg. Het inplannen van de datum kon vrij kort op de bal rekening 

houdend met de situatie m.b.t. Covid-19. 

• Deelnemers zeer opgetogen over het initiatief: er werd ingezet op plezier en ontmoeting (binnen de 

eigen club-bubbel) 

• Het event werd als coronaproof ervaren binnen de dan geldende maatregelen. 

• Goede contacten gelegd met nieuwe diensten (parkverantwoordelijken & logistieke diensten) die 

mogelijkheden bieden voor de toekomst. 

• Door het laagdrempelig karakter namen er ook (potentiële) sporters deel die we op een klassieke 

editie van Move it! Antwerpen niet zouden bereiken. Dat de mensen er na maanden van zeer 

beperkt aanbod enorm naar uitkeken om elkaar nog eens op deze manier te ontmoeten, speelde 

uiteraard ook mee. 

Bijsturing  • Het opzet van Move it! Antwerpen kan als voorbeeld dienen om ook elders dergelijke coronaproof  

evenementen te organiseren (als alternatief indien de gebruikelijke sportdagen niet zouden kunnen 

plaatsvinden) 

• Organiserende clubs van Move it! Antwerpen gaven na afloop aan dat de klassieke Move it! 

Antwerpen en dit alternatief complementair aan elkaar kunnen georganiseerd worden.  

 

OD8. Parantee-Psylos organiseert jaarlijks 2 sport-promotionele beleefevenementen voor 

sporters met een beperking. 

 

OD9. Parantee-Psylos werkt mee aan minstens 5 sport-promotionele evenementen voor 

paralympische sporters met een beperking, georganiseerd door derden. 

Toelichting status OD8 en OD9 

 

De Kangoeroebeurs ging dit jaar voor het eerst door in Expo Waregem waar we aanwezig waren met een 

infostand en sportveld. Op het sportveld organiseerde Parantee-Psylos een demo boccia (zwaar fysieke 

beperking), omnisport (prothese sporters), gymnastiek (verstandelijke beperking) en dans (verstandelijke 

beperking en autisme). Daarnaast konden kinderen en jongeren er op vrije momenten terecht voor een 

oriëntatiezoektocht. Op de infostand konden bezoekers terecht voor allerlei info over G-sport. Deze infostand 

werd mede bemand door de collega’s van Sport Vlaanderen. Met iets meer dan 2000 bezoekers net voor de 

lockdown zijn we tevreden met het bezoekersaantal.  We merken duidelijk dat er meer vraag en interesse is in het 

sportaanbod. Met beeldmateriaal kunnen we ouders en jongeren ook meer inspireren en aanzetten om zich te 

informeren over de mogelijkheden.  
 

 

De Zesdaagse van Vlaanderen-Gent werd geannuleerd door covid-19. Onze topsporters namen wel deel aan de 

digitale variant en we voerden promo.  

 

Het WK Para-cycling in Oostende werd geannuleerd door covid-19.  

 

De Torch Run van Paralympic Team Belgium werd geannuleerd door covid-19. 

 

We namen intensiever deel aan de promotionele zomercampagnes van Sport Vlaanderen tijdens de 

versoepelingen: Zot Veel Vakantie en Blijven Sporten.  

 

 

C. Fondsenwerving: Tegen 2020 is minimum 100.000 euro van de inkomsten afkomstig uit 

fondsenwerving. 
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Indicator Overzicht inkomstenbronnen: minimum 100.000 euro via eigen fondsenwerving tegen 2020 – Optimale 

verdeling voor A- tot Z-aanbod 

Resultaat In 2020 verkregen we 22.915 euro via eigen fondsenwerving (= giften, projecten als goed doel, opbrengst 

lezingen), een daling van 44.5% t.o.v. 2019, veroorzaakt door minder giften en minder opbrengsten uit 

sponsoring van events (veel annuleringen door Covid-19).   

Evaluatie  Parantee-Psylos verwierf 608 euro aan giften (3.865 euro in 2020). 

Parantee-Psylos verwierf 22.057 euro als goed doel (21.561 euro in 2020) 

Parantee-Psylos verwierf 2.500 euro uit event sponsoring (25.974 euro in 2020) 

Minder evenementen (annuleringen), dus ook minder event sponsoring. Er waren ook minder giften, 

mogelijks ook te wijten aan de coronacrisis.  

 

Parantee-Psylos verwierf 346.134 euro (in 2020 320.964 euro) via de nationale sponsoring van Paralympic 

Team Belgium, i.s.m. BPC en LHF.  

 

Opvolging andere projecten verloopt vraag-gestuurd.  

Bijsturing  Ontwikkelen van een specifieke donatiepagina met online betalingsmogelijkheden en meer koppelen aan 

communicatieve acties.   

Blijven inzetten op event sponsoring waar mogelijk.  

Beter opvolgen van de return op de Belgische kampioenschappen, betere planning.  

 

OD10. Parantee-Psylos zet actief in op het verwerven van diverse inkomstenbronnen. 

Toelichting status OD10 

 

Volgende dossiers werden ingediend én ondersteund door Sport Vlaanderen voor de organisatie van 

laagdrempelige en internationale G-sportevenementen in 2020: 

 

- Move it! XL: 4.475 euro (omgevormd naar Move it! Vlaanderen) 

- Move it! XS: 2.292 euro (annulering door corona) 

- Move it! West-Vlaanderen: 4.297 euro (annulering door corona) 

- Te Gekke Wandelingen: 1.432 euro 

- Memorial Kenneth Verwimp: 2.626 euro  

- G-wegcriterium: 9.549 euro 

- Jeugdsportfeest: 2.270 euro  

- 3D Boccia: 675 euro (annulering door corona) 

- G-veldritcriterium: 20.000 euro 

- G-pong Open: 700 euro (annulering door corona) 

- I Like To Move It: 3400 euro (annulering door corona)  

 

Subsidie 50.000 euro voor de opmaak van 1 promotiespot die na de Paralympische Spelen de brug slaat naar de 

breedtesport is opgeschoven naar 2021, samen met het uitstel van de Paralympische Spelen. 

 

Subsidie 83.000 euro voor een mediateam in Tokyo, portretten en visual content werd opgeschoven naar 2021, 

ook samen met het uitstel van de Paralympische Spelen.  

 

Parantee-Psylos diende dossier in voor BeInclusive-award, maar ving bot. Vooral clubinitiatieven lijken succes te 

hebben bij deze award. Wordt opgenomen met sportclubs.  

 

Parantee-Psylos maakt deel uit van het Sport Business Network en organiseerde een ‘webinar over G-sport en 

bedrijven’. Drie projecten staan online op het SBN-platform, in de hoop linken te leggen met bedrijven: innovatief 

clubmodel, blind(sports)date en G-sportcoaches in revalidatiecentra. 

 

Er werden 3 Belgische kampioenschappen georganiseerd in Vlaanderen: atletiek, badminton en tennis. De 

promotionele return werd verleend, maar een proactieve planning is noodzakelijk. 

 

Dagelijkse opvolging van het Memorandum of Understanding (MOU) tussen het BPC en de liga’s, in functie van 

het merk Paralympic Team Belgium. De MOU legt de verdeelsleutel van de private middelen vastlegt en de return 

aan de gezamenlijke partners.  

 

Funding commission van het BPC vond plaats op 5/03 en 22/09: 100% participatie vanuit Parantee-Psylos. 
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D. Vermarkten: Tegen 2020 is Parantee-Psylos gekend als de unisportfederatie voor G-

sport. 

 

Indicator Aantrekkingspool voor exclusieve G-sportclubs in Vlaanderen  

Resultaat Het aantal exclusieve sportclubs blijft quasi stabiel: drop-out en nieuwe clubs houden elkaar in evenwicht. 

Evaluatie  Zie toelichting hieronder.  

Bijsturing  OD11 wordt in het beleidsplan 2021-2024 deel van het strategisch doel, waarvan het resultaat volgt uit alle 

operationele  doelen daaronder. 

 

OD11. Parantee-Psylos is gekend als dé unisportfederatie voor G-sport 

Toelichting status OD11 

 

We zijn momenteel vooral gekend bij drie van onze vier primaire stakeholders: onze sportclubs, de reguliere 

partnerfederaties, topsporters. We zijn te weinig bekend bij de potentiële G-sporters (= mensen met een beperking 

die nog niet sporten) en leden, maar maakten in 2020 opnieuw werk van brede sensibilisering door de oprichting 

van een online community, sensibiliseringscampagnes als Kunnen deelnemen is belangrijker dan winnen en een 

betere SEO op google.  

We zijn goed bekend binnen het Vlaams sportlandschap (strategisch netwerk), o.a. meer dankzij de vlotte 

samenwerking met Sport Vlaanderen (ikv G-sport), VSF (good practices noodfonds) en de reguliere federaties 

(overname topics uit nieuws voor reguliere federaties).  

 
Topsporters werden ingezet als G-sportambassadeurs op FUN-events, Ook buiten non-stop voor G-sport en Ook 

thuis non-stop voor G-sport. Rick de Leeuw bezocht als ambassadeur Move it! Vlaanderen en werd betrokken bij 

‘het verhaal van Nisha’, een verhaal over een van onze PSY-sporters, in samenwerking met Te Gek!?.  

 
Parantee-Psylos profileerde zich ad hoc als goed doel (win-win), bijvoorbeeld voor de SBP-projecten van UGent. 

De opbrengst was beperkt wegens heel weinig events (covid 19). Arendonk Zingt & Swingt schonk de opbrengst 

van 2019. In 2021 zullen we geen steun krijgen omw de annulering van de editie van 2020. 

We communiceerden samen met G-sport Vlaanderen met één stem positief over de fusie naar één G-

sportorganisatie.  
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SD3. Parantee-Psylos verhoogt tegen eind 2020 de expertise van 

interne en relevante externe stakeholders door het regelmatig 

organiseren of aanbieden van kaderopleidingen en bijscholingen.  

 

OD1. Het verhogen van de expertise van de personeelsgroep (excl. ligatrainers) 
Indicator Ja, op indicatoren actieniveau 

Resultaat De personeelsgroep is op de hoogte van bijscholingskansen. 

Elke relevante aanvraag is positief beantwoord. 

• 9/01: Erasmus+ of Europese subsidies voor sport – Sport Vl + EU Sportlink: Thomas 

• 13-14/01: opleiding technisch directeur topsport – Sport Vl: Steven  

• 20/01 & 27/10: digitaal leren – VSF: Jessica & Dieter 

• 10/02: opleiding technisch directeur topsport – Sport Vl: Steven  

• 11/02: studiedag social profit – Acerta: Jessica 

• 18/02: digitaal leren vervolg + brainstorm – VSF: Dieter (opvolggesprek 1-op-1 volgt na 16/3) 

• 5/03: lerend netwerk e-learning – VTS: Dieter:  

• 30/03 & 23/04: webinar Matchmakers Sports Business Network: Jeroen 

• 3/04: online sessie met Studio Sjalot_installatie LinkedIn profiel_Jessica 

• Digitale inspiratiesessie security en e-mailfraude: door iedereen (15’) 

• 27/04: webinar Ethisch Sporten in het Beleidsplan van de Sportfederatie – ICES: Dieter 

• 28/04: webinar opnieuw aan de slag na Corona – Acerta: Kelly 

• 29/04: webinar telewerken met kinderen in tijden van Corona – Acerta: Kelly  

• 5/05: online sessie (basic) security – Orbid via VSF shared services: Dieter 

• 8/05: online sessie Microsoft Teams advanced – Orbid via VSF shared services: Dieter 

• 13/05: online MS Planner training, incl. integratie met MS To Do – Orbid via VSF shared services: 

Dieter 

• 15/05: webinar De generieke gids in de praktijk: veilig en gezond naar de werkvloer – Acerta: Kelly 

• Mei-augustus: online opleiding Illustrator bij Udemy: Jeroen 

• Juni: online opleiding Indesign bij Udemy: Tom 

• 29 en 30/6: webinar Sport met Grenzen (ICES): Dieter 

• Augustus: online opleiding ‘How to make a podcast’ bij Udemy – Jeroen 

• 8/10: inspiratiesessie ‘van goed naar goud’ met Marc Lammers – VSF: Jessica 

• opleiding technisch directeur topsport – Sport Vl: Steven 

• 24/10: kaderweekend - G-Gym (webinar) - Het werken met visualisaties - Dieter 

Indicator Onze kwalificatiegraad van trainers = gemiddelde van de andere sportfederaties 

- Trainersgraad 

- Gediplomeerde trainersgraad 

Resultaat Kwalificatiegraad trainers: 31%  

Trainersgraad: > 100 trainers per 1.000 leden 

Gediplomeerde trainersgraad: 36 per 1.000 leden (gewogen: 45 per 1.000) 

Afronding van Initiator Goalbal / Torbal: 6 gediplomeerde nieuwe trainers (1 na herexamen) 

Evaluatie  De stijgende kwalificatiegraad heeft zich nog verdergezet en kruipt met 32% steeds dichter bij de bijna 

45% gemiddeld in Vlaanderen. In tegenstelling tot andere federaties is er niet meteen een onderscheid in 

de kwalificatiegraad van mannelijke en vrouwelijke trainers. Er is dus een duidelijke stijging sinds 2017 

van +/- 1 op 5 naar +/- 1 op 3 volgens de laatst beschikbare situatie in de dashboards. In absolute cijfers 

gaat het om een stijging van 141 naar 178. Het totale aantal trainers is nagenoeg stabiel gebleven waarbij 

de impact van de coronaperiode (ledenrapportering einde 2020) nog niet is meegenomen. Ook de 

gediplomeerde trainersgraad is toegenomen tot 36 trainers per 1.000 leden. 

Samen met VTS werden de ontwikkelde dashboards (VTS – Sport Vlaanderen) zo goed mogelijk 

bijgestuurd om de eigenheid van G-sport en de federatie Parantee-Psylos zo optimaal mogelijk weer te 

geven. 

Bijsturing  We blijven ook in 2021 de strategie van de afgelopen jaren volgen om zowel de eigen opleidingen G-sport 

(Boccia en Goalbal / Torbal) periodiek te organiseren alsook trainers en clubs te stimuleren tot het 

behalen van een kwalificatie in een (andere) sporttak. Het cijfer van de kwalificatiegraad in Vlaanderen 

(bijna 45%) blijft hoog en wellicht moeilijk haalbaar gezien de eigenheid van onze federatie. De 

vernieuwing van 2021-2022 met betrekking tot de brede pedagogische basisvorming kan hier mogelijk 

nog een extra duw in de rug betekenen.  

https://parantee.sharepoint.com/Vorming/Forms/AllItems.aspx?id=%2FVorming%2FDigitaal%20leren%2F20200120%5Fdigiraf%5FVSF%5Fdigitaal%5Fleren%2Epdf&parent=%2FVorming%2FDigitaal%20leren&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9wYXJhbnRlZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9FV3otVGFtZUtMUkxrZWlDTEZ0RWg4OEJoMGpMc2NEZU1nX2pTNzhGQlR3eVhRP3J0aW1lPXZZbl9QbUFVMkVn
https://events.acerta.be/nl/verslag-studiedag-social-profit-en-zorg-2020
https://parantee.sharepoint.com/Vorming/Forms/AllItems.aspx?id=%2FVorming%2FDigitaal%20leren%2F20200218%5FVSF%5Fdigitaal%20leren%5Fsessie%202%2Epdf&parent=%2FVorming%2FDigitaal%20leren
https://parantee.sharepoint.com/Vorming/Forms/AllItems.aspx?id=%2FVorming%2FDigitaal%20leren%2F20200218%5FVSF%5FGroepsInput%2DTrajectDigitaalLeren%2Epdf&parent=%2FVorming%2FDigitaal%20leren
https://www.youtube.com/watch?v=hEprxJHJn48&feature=youtu.be
https://parantee.sharepoint.com/:p:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41A54E9A-D966-4EEA-B5AE-6EA2E9A5B9BB%7D&file=20200505_Office%20365%20Security%20-%20Summary.pptx&action=edit&mobileredirect=true
https://parantee.sharepoint.com/:p:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6D9FCF78-98F6-4043-9424-0767687D11B0%7D&file=20200508_Teams%20Online%20-%20Orbid%20via%20VSF.pptx&action=edit&mobileredirect=true
https://parantee.sharepoint.com/Administratie/Forms/AllItems.aspx?id=%2FAdministratie%2FGezond%20en%20ethisch%20sporten%2FGrensoverschrijdend%20gedrag%20%2D%20Integriteit%20%28dieter%29%2FAanspreekpunt%20Integriteit%20%2D%20API%2Fsyllabus%5FDynamo%5FProject%5FSport%5Fmet%5Fgrenzen%2Epdf&parent=%2FAdministratie%2FGezond%20en%20ethisch%20sporten%2FGrensoverschrijdend%20gedrag%20%2D%20Integriteit%20%28dieter%29%2FAanspreekpunt%20Integriteit%20%2D%20API
https://app.livestorm.co/gymnastiek-federatie-vlaanderen-vzw/g-gym-het-werken-met-visualisaties/live?s=baaed7cf-0dff-494b-8b47-f301bdb360bc#/chat
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• 26/10: Acerta Connect – vernieuwd platform loonsverwerking – Kelly 

• 30/10: Coachesplatform – Sport Vl: Steven  

• 12/11: webinar - Motiveren van jongvolwassen (competitie)sporters in tijden van Corona -  Bas  

• 17/11: impact storytelling – ISB vzw: Thomas 

• 18/11: opleiding technisch directeur topsport – Sport Vl: Steven 

• 18/11: high performance learning from loss – BOIC: Steven 

• 18/11: Nutrition – BOIC: Steven 

• 19/11: Reflection on the mindset of Olympic athletes – BOIC - Steven 

• 19/11: loop- en wandelsport in Vlaanderen – KULeuven : Thomas 

• 25/11: online vergaderen – VSF: Thomas  

• 25/11: workshop mentaal welzijn – Basketbal Vlaanderen: Thomas 

• 28/11: dag van de sportclubbestuurder (jeugdbeleidsplan en jongerencommunicatie) – VSF: Lore 

• 3/12: Implementatie nieuwe WADA-code 2021 - NADO Vlaanderen: Sofie  

• 11/12: online vergaderen – VSF: Dieter 

• 14/12: Physical Activities, Sports and Mental Health - The European Network of Active Living for 

Mental Health: Thomas 

• 15/12: overleg met sportfederaties rond Corona – VSF: Elien, Jeroen 

• 15/12: Vlaams coachesplatform – BOIC/Sport Vl: Steven 

• 18/12: intervisiemoment (afsluiting) opleiding technisch directeur topsport – Sport Vl: Steven 

Evaluatie  De leidinggevende checkt of de gevolgde bijscholing in de lijn liggen van wat tijdens het 

functioneringsgesprek werd afgesproken. 

Bijsturing  Geen. 

 

OD2. Het verhogen van de expertise van de (club)bestuurders.  
Zie SD5. 

 

OD3. Het verhogen van de expertise van de clubtrainers 

Indicator Ja, op indicatoren actieniveau 

Resultaat Parantee-Psylos organiseerde (of ondersteunde) in 2020 vormingen en opleiding voor de clubtrainers.  

In eigen beheer: 

• Open trainingen (zwemmen, boccia, wielrennen): beperkt - niet kunnen doorgaan wegens corona 

• Laagdrempelige (sporttechnische) bijscholing voor trainers showdown (nog verder uit te breiden) 

o Brugge - 5 deelnemers 

o Antwerpen - 6 deelnemers 

• Trefdagen VE en PSY (zie SD5) 

• Praktijkdag (zie SD5) 

• Workshop Motiveer je G-sporters (2 x geannuleerd) 

• Non stop STERK voor G-sport (+/- 30 deelnemers) 

o Speed & Agility 

o Core stability 

In samenwerking met VTS: 

• VTS Plus “Omgaan met G-sporters” 

o 3/10 en 10/10/2020 – SV Brasschaat: 10 deelnemers 

o 21/11 en 28/11/2020 – Online: 21 ingeschreven, maar 14 deelnemers ‘voltooid’ (= 2 

sessies bijgewoond) 

• VTS Plus “concrete tips & tricks om je sport autismevriendelijker te maken” 

o 17/11/2021 – Online: 12 ingeschreven, 9 deelnemers 

• Dag van de trainer digitaal (5/12): ondersteuning en uitwerking 4 sessies:  

o Jouw trainingen en je sportclub toegankelijker maken voor sporters met een 

psychische kwetsbaarheid 

▪ 48 inschrijvingen, maar we zijn slechts zeker van 41 deelnemers 

o Wielrennen - Hoe je als G-coach een betere coach voor valide sporters wordt (en 

omgekeerd)  

▪ 31 inschrijvingen, met zekerheid 26 deelnemers 

o Hoe kan je sporters met een verstandelijke beperking en/of autisme coachen, 

motiveren en hun prestatie optimaliseren op een wetenschappelijk onderbouwde 

manier? 

▪ 126 inschrijvingen, met zekerheid 109 deelnemers 

o Sporten met personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (CVA / traumatisch 

https://parantee.sharepoint.com/Administratie/Gezond%20en%20ethisch%20sporten/Antidoping%20(sofie)/Info/NADO_PPT%20webinar%20WADA-code%202021_3dec20.pdf#search=WADA%2Dcode%202021
https://parantee.sharepoint.com/:b:/g/EXmySe2ASCRDhwapvjbyOEQBFq4QZWR6-jXahVYEnxjiCg?e=nH3OCm
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hersenletsel / …) 

▪ 49 inschrijvingen, met zekerheid 38 deelnemers 

Evaluatie  De formule(s) van de trefdagen en praktijkdagen werden (ook digitaal) positief onthaald. Netwerken en 

uitwisselen van ervaring werkt. Het voordeel van digitaal is zeker dat je ook andere trainers bereikt waarvoor 

de verplaatsing of timing van fysieke momenten soms niet lukt. De uitdaging is dan uiteraard om de inhoud 

voldoende boeiend en met de juiste interactie te realiseren. Deelnemers zijn globaal tevreden over de 

kwaliteit. 

De lancering van de laagdrempelige (sporttechnische) bijscholing voor trainers showdown was succesvol. 

We haalden 11 deelnemers over 2 sessies en gaven met de geografische spreiding in Vlaanderen de kans 

aan de meeste clubs om  deel te nemen. Het aantal trainers in showdown is nog beperkt waarmee we dus 

de meesten onder hen bereiken. 

In december werden 2 digitale workshops voor trainers georganiseerd rond principes van enerzijds speed / 

agility en anderzijds core stability (non stop STERK voor G-sport). Deze werden begeleid door professionals 

van STERK personal training. Boeiende workshops alvast waarbij trainers heel wat bagage meekrijgen om 

verder te vertalen naar de eigen praktijk.             

Ondanks de corona-crisis werd de VTS Plus ‘Omgaan met G-sporters' opnieuw 2 keer georganiseerd en 

actief bijgewoond. De IKZ-resultaten zijn erg goed en deze zijn ook voor de sessie van november nog steeds 

erg hoog (90%), ondanks de uitdagende digitale setting. Voor de VTS Plus met focus op autisme die ook 

voor het eerst digitaal werd gehouden was de tevredenheidsscore eveneens erg hoog met 88%.  

Via onze vernieuwde website worden meer bijscholingen en vormingen actief gecommuniceerd. Het gaat 

dan vaak om vormingsmomenten van of gesteund door partners met focus op een doelgroep (VE, autisme, 

initiatieven vanuit de geestelijke gezondheidszorg) of eventueel sporttak aangezien kennis verspreid zit over 

heel wat actoren (G-Gym, non-verbale communicatie, G-dans, …).     

Bijsturing  De sporttechnische bijscholingen in eigen beheer (showdown, powerchair hockey, zwemmen, …) worden 

opgestart / verder uitgebreid en zullen periodiek worden aangeboden. Er wordt daarnaast werk gemaakt van 

digitale content zowel op sporttechnisch vlak als met betrekking tot het begeleiden van (specifieke) 

doelgroepen als voor scheidsrechters. In 2021 wordt ook verder werk gemaakt van letselpreventie en de 

eigenheid van G-sport en sommige deelgroepen.  

 

OD4. Het verhogen van de expertise van de ligatrainers 
Zie SD8. 

 

OD5. Het verhogen van de expertise van de scheidsrechters 
Zie SD4. 

 

OD6. Het verhogen van de expertise van de classificeerders 
Indicator Ja, op indicatoren actieniveau. 

Resultaat In 2020 volgde niemand een classificatieopleiding bij een internationale federatie.  

Evaluatie  We kunnen alle classificatieaanvragen invullen, in samenwerking met Franstalig België en soms met 

Nederland. 

Bijsturing  Geen.  

 

OD7. Het verhogen van de expertise van de talentscouts  
Zie SD8. 

 

OD8. Het verhogen van de expertise van de van de structurele vrijwilligers  
Indicator Ja, op indicatoren actieniveau. 

Resultaat Blijvende investering in de band met onze vrijwilligers. Wij hebben in het “afstandsjaar” 2020 werk gemaakt 

van bewuste persoonlijke contacten met onze vrijwilligers. In de week van de vrijwilliger vóór de eerste 

lockdown hielden we een vrijwilligersfeest waar kandidaat-vrijwilligers konden kennismaken met actieve 

vrijwilligers. Het initiatief werd erg positief ervaren en is voor herhaling vatbaar. Via de website vinden 

(kandidaat-)vrijwilligers steeds alle relevante informatie. Er werd blijvend creatief gecommuniceerd voor 

zowel de werving als de binding van de vrijwilligers (event-specifiek, advertenties, internationale dag van de 

vrijwilliger). In dit corona-jaar werd niet ingezet op leren van andere federaties specifiek met betrekking tot 

vrijwilligersbeleid.     

Evaluatie  Dankzij onze pogingen om vrijwilligers ook in deze moeilijke periode te betrekken o.a. via (persoonlijke) 

communicatie hopen we dat we hen blijvend geëngageerd kunnen houden voor onze organisatie. We denken 

dat we kunnen blijven rekenen op een pool van trouwe en betrokken vrijwilligers. 

Bijsturing  De ervaringen met betrekking tot het werven van vrijwilligers worden verder bekeken. Een aandachtspunt na 
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de corona-periode bestaat er alvast in om de (kandidaat-)vrijwilligers goed te begeleiden en te informeren bij 

hun eerstvolgende opdrachten in het ‘nieuwe normaal’. Dit is cruciaal om snel een hoge betrokkenheid te 

creëren.   

 

OD9. Ervoor zorgen dat meer trainers zelfde en correcte info omtrent sporten met 

psychische kwetsbaarheid meekrijgen. 
Indicator Ja, op indicatoren actieniveau. 

Resultaat Voorbereidende werkgroep met zowel (kandidaat-)docenten (3) als personen die (enkel) achter de schermen 

(2) willen deelnemen kende geen doorstart in 2020.  

Evaluatie  De wil om mee te werken was aanwezig en er was een goede mix van profielen. De onderlinge afstand 

(onbekenden voor elkaar) heeft er samen met de corona-omstandigheden voor gezorgd dat hier geen 

stappen werden gezet.  

Bijsturing  Het initiatief werd hernomen binnen een intern project rond digitaal leren eind 2020. Een interne werkgroep 

zal de contouren van de vorming vastleggen en een tweede stap wordt externe expertise toegevoegd om 

sneller tot tastbare resultaten te komen. 
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SD4. Tijdens de beleidsperiode 2017-2020 kan elke aangesloten 

sporter gebruik maken van een gevarieerd recreatief, 

competitiegericht recreatief en competitief sportaanbod op maat 

van zijn eigen mogelijkheden en interesses. 

 

 

OD1. In de periode 2017-2020 zijn de aangesloten clubs tevreden over ons competitief 

activiteitenaanbod, onze ondersteuning en de mate waarin ze betrokken worden in 

ons sporttakkenbeleid. 
Indicator Stijging aantal competitiesporters met 2% per jaar over de sporttakken in eigen beheer. 

Resultaat 284 competitiesporters FYS, VE en VI, waarvan 6 min 18-jarigen  

(vergelijk met 2019: 695,  waarvan 101 min 18-jr) 
Aantal unieke deelnemers per sporttak in eigen beheer: 

- Boccia – VK & BK: 44 - 5 jongeren, enkel VK’s (2019: 52 - 4) 

- Wielrennen – criteriumwedstrijden & BK: 41 – 1, slechts 1 wedstrijd (2019: 91 - 5) 

- Goal- en torbal – 4 reeksen torbal & 2 reeksen goalbal & BvB: 149 (2019: 175 - 2) 

- Powerchairhockey – Superleague & 2 klassen & BvB: geannuleerd (2019: 112 - 30 incl recreatieve 

competitie) 

- Showdown : 4 reeksen; 50 (2019: 39 - 1) 

- Tafeltennis – tornooien & BK: geannuleerd (2019: 96 - 3 incl recreatieve comp) 

- Zwemmen – criterium & BK: geannuleerd (2019: 130 - 56) 

Het competitiemanagement kwam samen op: GOA/TOR (7/02, 1/07, 2/09, 3/11), SWI (6/02), SHD (10/11, 

17/12) 

De jaarlijkse commissie per sporttak vond plaats op: BOC (23/06, 22/09), CYC (20/01), PCH (22/09), SHD 

(27/02, 15/09), SWI-FYS (16/06), SWI-VE (13/01, 22/06, 11/09),  

Evaluatie  Omwille van COVID-19 zijn de bovenstaande cijfers geen reële weergave van het aantal unieke deelnemers 

per sporttak.  

Bijsturing  We blijven in nauw overleg met onze competitiemanagers de stand van coronazaken opvolgen: elke 

beslissing wordt met hen besproken zodat we gedragenheid creëren bij de uitvoering ervan. De meeste 

competities zijn afgelast tot eind 2020 (BOC) of voor de rest van het seizoen (GOA/TOR, PCH, SHD) wel 

behouden we de resterende speeldagen om recreatieve alternatieven te organiseren, als de coronaregels dot 

toelaten uiteraard. Voor de sporttakken CYC, TAT en SWI stemmen we onze beslissing ook af op die van de 

reguliere partnerfederaties Cycling Vlaanderen, Zwemfed en VTTL. 

 

OD2. Parantee-Psylos biedt in de periode 2017-2020 structurele ondersteuning aan de 

partnerfederaties bij de integratie van onze competities. 

Indicator Minstens behoud aantal competitiesporters FYS, VE en VI  t.o.v. periode in eigen beheer.  

Resultaat Parantee-Psylos meet het aantal sportbeoefenaars in de verschillende geïntegreerde sporttakken niet meer.  

Evaluatie  Eens de competitieve activiteiten van een sporttak geïntegreerd zijn, is het aan onze partnerfederatie om 

doelstellingen en indicatoren van de G-sport mee te nemen in hun beleidsnota. 

Bijsturing  We verwijzen voor deze OD vanaf nu naar SD6 integratiebeleid. 

 

Indicator Monitoring van het aantal actieve sportbeoefenaars in het A-tot-Z-aanbod van Parantee-Psylos. 

Resultaat Zie overzicht van aantal deelnemers aan de verschillende activiteiten: in totaal 1.022 deelnemers op 

seizoenbasis (2019: 4.084 ) 

2018: 1.073 unieke sporters (FYS/VE/VI) waaronder 32 -18jr. 

2019: 2.152 unieke sporters (PSY/FYS/VE/VI) waaronder 173 min 18-jarigen 

2020: 604 unieke sporters (PSY/FYS/VE/VI) waaronder 94 min 18-jarigen 

Evaluatie  Omwille van COVID-19 liggen deze aantallen stukken lager dan voorgaande jaren. 

Bijsturing  Een heropstart van het van het sportaanbod in 2021 zal een correctere weergave geven van het aantal 

deelnemers op onze activiteiten. We blijven aandacht besteden op de handicap-specifieke sporttakken in 

eigen beheer en op de doelgroepen die in het reguliere circuit (nog) niet aan bod komen. 
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OD3. Parantee-Psylos ondersteunt of organiseert jaarlijks de (Belgische) 

kampioenschappen en internationale wedstrijden georganiseerd door een 

aangesloten club of een reguliere organisatie. 

Indicator Kwaliteitsvolle organisaties voor 75% van alle competitiesporters FYS, VE en VI. 

Resultaat In Vlaanderen werden in 2020 in totaal 3 BK’s (2019: 10) voor G-sporttakken georganiseerd:  
- BK G-badminton 22/02 in Dendermonde  
- BK G-atletiek op 15-16/08 in Brussel 

- BK rolstoeltennis 12-13/09 in Hofstade-Aalst 

De andere geplande BK’s van boccia individueel en team & pair, G-zwemmen, torbal, wielrennen weg- en 

tijdrit, tafeltennis zijn niet kunnen doorgaan omwille van COVID-19. 

Evaluatie  Naar subjectieve inschatting verliepen de BK’s op kwaliteitsvolle wijze; verbeterpunten weren genoteerd in 

de draaiboeken. 

Bijsturing  Indicator herzien voor de volgende beleidsperiode 2021-2024. 

 

OD4. Parantee-Psylos coördineert in de periode 2017-2020 de nationale en 

internationale classificatieprocedure voor de aangesloten leden en de leden van de 

partnerfederaties. 
Indicator Fair play: gelijkwaardige kansen in competitie PI, II en VI. 

Up-to-date classificatiehandleiding op de website. Zie ook SD3. 

Resultaat PI. 
We voerden in 2020 in totaal 27 nationale classificaties uit: ATL 8x, BAB 2x, BOC 6x, CYC 1x, EQU 1x, PCH 

2x, ROW 1x, SHO 1x, SWI 5x 

Er waren geen internationale classificaties. 
VI. 
We ontvingen 2 attesten (afzien van classificatie).  

13 VI-sporters kregen een nationale classificatie, waarvan 11 boogschutters die een bijkomende klasse 

kregen obv de World Archery regels.  

Er werd 1 internationale classificatie afgelegd (CYC).   

II. 
We ontvingen 12 attesten. 

3 sporters behaalden de internationale VIrtus II1 international eligibility (TEN 2x  

ASS. 

Virtus keurde onze nationale procedure goed ifv de II1 national eligibility.   
We ontvingen 4 attesten. 

1 renner behaalde de internationale Virtus II3 eligibility. 

Evaluatie  Alle classificatieaanvragen werden opgevolgd. 

De nationale classificatielijsten staan allemaal op de website en worden regelmatig geüpdatet, wat controle 

door sporter, club, competitiemanager en official vereenvoudigt.  

De pool van classificeerders is up-to-date. 

Update van de classificatiehandleiding op 27/10 en 15/12.  

Bijsturing  VI nationale classificaties allen vanop afstand vanaf 2021 (opmaak formulier voor eigen oogarts). 

Update formulieren II en PI.  

Aanpassing dossierkost vanaf 2021. 

 

OD5. In de periode 2017-2020 ondersteunt en/of coördineert Parantee-Psylos een 

kwaliteitsvol en laagdrempelig competitiegericht recreatief aanbod voor de 

sporttakken in eigen beheer, waar nodig doelgroep-specifiek. 
Indicator Optimale geografische spreiding en een waarderingsscore van min 8 op 10 bij 75% van deze activiteiten. 

Resultaat FYS, VE en VI: 158 recreatieve competitiesporters, waarvan 18 min 18-jarigen  

(vergelijk met 2019: 433, waarvan 72 jongeren) 

Aantal unieke deelnemers per sporttak in eigen beheer: 

• Rolstoelbasketbal: geannuleerd (2019: 40)  

• Boccia 3D: geannuleerd (2019: 22) 

• Wielrennen – regelmatigheidscriterium weg en veld: geannuleerd - 62 (2019: 135 - 32 ) 

• Goal- en torbal: zie boven bij AO1 

• Powerchairhockey: zie boven bij A01  

• Tafeltennis: zie boven bij A01 
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• Zwemmen - regelmatigheidscriterium: 96 - 18 (2019: 236 - 40) 

PSY - recreatieve competitie op bovenlokaal niveau. 

• Badmintontornooi: Oosterzele (30/1): 61 deelnemers 

• Tafeltennistornooien: Geel (20/2): 64 deelnemers en Merelbeke (24/11): geannuleerd 

• Petanque/kubbtornooien: kubbtornooi Geel (28/5): geannuleerd en petanquetornooi  Merelbeke 

(1/7): geannuleerd 

• Zaalvoetbalcompetitie in Limburg: 5 teams - competitie 2019-2020 volledig afgewerkt; seizoen 

2020-2021 niet kunnen opstarten 

• Zaalvoetbalcompetitie in Vlaams-Brabant/Antwerpen: 6 teams - laatste speeldag competitie 2019-

2020 geannuleerd, kampioen reeds gekend; seizoen 2020-2021 niet kunnen opstarten 

• Minivoetbaltornooien in Oost-Vlaanderen: 6 teams - laatste 2 speeldagen competitie 2019-2020 

geannuleerd, kampioen reeds gekend; seizoen 2020-2021 niet kunnen opstarten 

• Minivoetbalcompetitie in West-Vlaanderen: 8 teams - laatste 2 speeldagen competitie 2019-2020 

geannuleerd, kampioen reeds gekend; seizoen 2020-2021 niet kunnen opstarten 

PSY - recreatieve competitie op Vlaams niveau: 

• Netbal/volleybaltornooi Leest (26/3): geannuleerd 

• Finaletornooi indoor voetbalcompetitie: Aalst (26/5): geannuleerd 

• Indoor Soccer Festival:Mechelen (3/12): geannuleerd 

PSY - I Like To Move It – sportweek met internationaal karakter 

• 31 augustus-4 september ILTMI in Herentals met recreatieve competities in zaalvoetbal, volleybal, 

netbal, atletiek, tafeltennis en badminton + fietsen/wandelen + initiaties in diverse sporten: 

geannuleerd 

o badmintontornooi: geannuleerd 

o tafeltennistornooi: geannuleerd 

o voetbaltornooi: geannuleerd 

o netbal-volleybaltornooi: geannuleerd 

Evaluatie  FYS, VE en VI:  

• Enkel activiteiten in het eerste kwartaal van 2020 konden doorgaan. 

• Steeds in overleg met de recreatiemanager en clubs in de verschillende sporttakken werden 

activiteiten besproken op haalbaarheid en helaas grotendeels geannuleerd.  

• Seizoen 2020-2021 werd met veel moed aangevat maar ook hier veel annuleringen. 

PSY: 

• Voor de activiteiten die konden doorgaan, bereiken we de kritische massa zoals vooropgesteld in 

ons intern referentiekader. 

• Op de individuele tornooien (badminton/tafeltennis) nemen ook de deelnemers steeds vaker de rol 

van scheidsrechters op. Deze evolutie juichen we ten zeerste toe. 

• Voor de recreatieve competities die geannuleerd werden, kon er geen alternatief geboden worden. 

Bijsturing  FYS, VE en VI. 

Met het breedtesportteam blijven bekijken om ism onze clubs meer (re)creatieve activiteiten op te zetten, 

aangepast aan de coronamaatregelen. 

PSY. 
Blijven inzetten op de actieve participatie van de deelnemers als scheidsrechter. 

Normaal zou de provinciaal georganiseerde indoor voetbalcompetitie in september 2020 voor het eerst 

starten volgens het klassieke sportseizoen. Dat kon helaas niet doorgaan. Hopelijk kan dit in september 

2021 wel. 

 

OD6. Parantee-Psylos ondersteunt en/of coördineert (mee) de opstart van het aanbod in 

nieuwe sporttakken, op maat en snelheid van de betrokken clubs en actoren. 
Indicator Duurzaam activiteitenaanbod/nieuwe sporttak tegen 2020. 

Resultaat Voetbal Vlaanderen doet enkel voor blindenvoetbal beroep op onze medewerking. 

Evaluatie  Na het overleg op 25/11/2019 met Stad Gent, Licht en Liefde, KAA Gent Foundation hebben we geen vervolg 

kunnen geven aangezien geen voetbalclub uit Gent zich kandidaat heeft gesteld.   

Werkgroep CP voetbal kwam samen op: 19/10 

Bijsturing  Blijft noodzakelijk om kleine initiatieven richting VI (en evt CP, ism Voetbal Vlaanderen) te organiseren, evt 

zoeken naar een “ambassadeur/trainer’. 
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OD7. Parantee-Psylos organiseert per sporttak bijscholingen en/of opleidingen voor 

bestaande en nieuwe officials, al dan niet in samenwerking met de reguliere 

partnerfederatie. 

Indicator Tegen 2020 worden alle aangeboden competities (FYS, VE en VI) geleid door gekwalificeerde officials. 

Resultaat Aangezien competitie niet mogelijk was in het grote deel van 2020, hebben er geen opleidingen kunnen 

plaatsvinden.  

Evaluatie  De indicatoren mbt kwaliteitsvolle analyse van de inhoud worden (voorlopig) niet gehaald.  

Bijsturing  Samen met de bevoegde collega opleiding een kwaliteitsvolle impuls te geven. 

 

OD8. In de periode 2017-2020 organiseert Parantee-Psylos in elke provincie jaarlijks een 

recreatief sportaanbod op maat van aangesloten PSY-leden, bij voorkeur buiten de 

GGZ-muren en in samenwerking met partners uit het reguliere, lokale sportmilieu. 
Indicator Min. 1 recreatieve activiteit voor PSY-leden per provincie/per jaar. 

Resultaat • In 2020 gingen we verder op de ingeslagen weg en werd samen met onze partners van 

Wandelsport Vlaanderen en Te Gek?! het initiatief hernomen om Te Gekke Wandelingen op te 

zetten, een reeks van +- 20 laagdrempelige wandeldagen met bijzondere aandacht voor het belang 

van beweging i.f.v. geestelijke gezondheid. Quasi al deze wandelingen werden geannuleerd. 

o Parantee-Psylosclub SC Ventura Bierbeek organiseerde met actieve ondersteuning door 

Parantee-Psylos op 9 oktober een Te Gekke Wandeling onder de noemer ‘Veerkrachtig 

op pad’. Hierbij bijzondere aandacht om dit coronaproof te laten verlopen. 90 wandelaars 

namen deel. 

• Na een eerste try-out in 2019 waar de jaarlijkse Stap&trapweek, met ondersteuning van de 

Vlaamse Wielerschool + de Herentalse Wandelclub, parallel werd georganiseerd met de 

internationale sportweek I Like To Move  It (zelfde week, zelfde locatie te Herentals) was er de 

ambitie om dit in 2020 te hernemen. Dit event werd echter geannuleerd. 

• De jaarlijkse Sportelweek in Nieuwpoort werd geannuleerd. Deze stond geprogrammeerd van 27 

april t.e.m. 1 mei. Deze sportweek richt zich naar personen met een chronische psychische 

problematiek en is dus complementair aan de internationale sportweek I Like To Move It, waarmee 

we een jonger, actiever publiek bereiken. 

Evaluatie  • Het georganiseerd wandelen viel in 2020 grotendeels weg, maar door de beperkende 

coronamaatregelen werd er nooit zoveel gewandeld en gefietst als het afgelopen jaar. Vanuit 

Parantee-Psylos werden sensibiliserende initiatieven genomen om mensen in beweging te houden. 

• De wandeldag in Bierbeek werd gesmaakt door de deelnemers. 

• Voor de meerdaagse activiteiten die geannuleerd werden, kon geen alternatief geboden worden. 

Bijsturing  • Het concept ‘Te Gekke Wandelingen’ krijgt een vervolg in 2021.  Initiatieven zoals in Bierbeek 

kunnen een voorbeeld zijn als coronaproof alternatief en hernomen worden op verschillende 

locaties. 

• De fietsweek zal opnieuw gekoppeld worden aan I Like To Move It. Het luik wandelen van de 

vroegere Stap&trapweek zal volledig opgenomen worden in het programma van I Like To Move It. 

• De Sportelweek wordt opnieuw ingericht volgens dezelfde formule. 

 

OD9. = OD10. In de komende beleidsperiode biedt Parantee-Psylos een antwoord op de 

groeiende vraag naar een sportaanbod op maat van PSY-sporters binnen Art. 107. 
Indicator Ja/nee 

Resultaat Door de geldende coronamaatregelen kwam dit op het achterplan.  

Vanuit Parantee-Psylos hebben we actie ondernomen  om ook de sporters in de thuissituatie te betrekken bij 

het alternatieve aanbod dat we uitwerkten (bv. FB-community + sessies ‘ook buiten non-stop voor G-sport' + 

stravagroep) 

Evaluatie  Weinig data voorhanden die kunnen staven of we met deze initiatieven mensen in de thuissituatie konden 

bereiken. 

Bijsturing  Clubs blijven aanmoedigen om hun werking open te stellen, enerzijds voor mensen na ontslag, maar ook voor 

psychisch kwetsbare mensen uit de buurt voor wie de stap naar het reguliere sportmilieu (nog) te hoog is. 

Het verhaal van Parantee-Psylosclub Boezjeern Eeklo wordt in deze uitgedragen als inspirerend voorbeeld. 

 

OD10. = OD11. Parantee-Psylos verhoogt de sportparticipatie van personen met een 

beperking door laagdrempelige sporttrajecten of FUNdamentals aan te bieden. 

= zie SD9.  
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SD5. De aangesloten clubs van Parantee-Psylos zijn in 2020 heel 

tevreden van het kwaliteitsvol aanbod van sporttechnische, 

bestuurlijke, administratieve, sport-promotionele, sportmedische 

en ethische begeleiding. 

 
OD1. Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in de 

kwaliteitsvolle werking op bestuurlijk/administratief vlak via een vraag- en aanbod-

gestuurde begeleiding.  

STRUCTUUR & NETWERK 

OD2. Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in de 

kwaliteitsvolle werking op sporttechnisch vlak via een vraag- en aanbod-gestuurde 

begeleiding. 

KNOWHOW 

OD3. Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in de 

kwaliteitsvolle werking op vlak van G-sportaanbod via een vraag- en aanbod-

gestuurde begeleiding. 

AANBOD 

OD4. Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in de 

kwaliteitsvolle werking op sport-promotioneel vlak via een vraag- en aanbod-

gestuurde begeleiding. 

PROMOTIE & COMMUNICATIE 

OD5. Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in de 

kwaliteitsvolle werking op vlak van gezond en ethisch sporten via een vraag- en 

aanbod-gestuurde begeleiding. 

STRUCTUUR 

Toelichting status OD1 tem OD5 

 

Met 100% mijn Sportclub werkte Parantee-Psylos een clubbegeleidingsproject uit waarbij we de club stimuleren 

om een stap vooruit te zetten in de ontwikkeling van hun sportclub. Clubs doen dit aan de hand van na te streven 

doelen. Deze doelen moeten de club voeding geven om op hun tempo en hun manier te evolueren naar een (nog) 

betere sportclub. Binnen dit project ondersteunt Parantee-Psylos op continue wijze haar exclusieve clubs op vlak 

van structuur, knowhow, promotie en communicatie, extern netwerk en aanbod. Sinds 2020 kwam er een 6e thema 

bij: positief klimaat, wat focust op het welbevinden van de sporters. De clubbegeleiders voorzien de clubs binnen 

elk thema van informatie, begeleiden hen proactief en vraag-gestuurd, verzamelen en delen goede voorbeelden en 

bezorgen hen relevante tools om doelen te bereiken. De 100% tool wordt weergegeven op de website en 

samengevat in een brochure als werkdocument voor clubs. 

Parantee-Psylos had in 2020 slechts 4 live clubbezoeken gezien het coronajaar. Er was wel digitaal contact met 

meer dan de helft van de clubs en 30% van de clubs was aanwezig op een digitaal trefmoment.  

 

Maandelijks wordt een Nieuws voor clubs verstuurd (10 in 2020). In deze flash wordt nuttige informatie rond de 6 

thema’s bezorgd aan het clubbestuur, worden goede praktijkvoorbeelden gedeeld en worden clubs op de hoogte 

gebracht van de mogelijkheden binnen clubondersteuning. 

Indicator Score van min 7,5 op 10 voor algemene tevredenheid en score van 3 of 4 (op 5) voor verbondenheid bij min 75% van 

de clubs in 2020. 

Resultaat Onze clubondersteuners hadden in 2020 met meer dan de helft (+60%) van de clubs persoonlijk contact, al verliep 

dat vaak digitaal en telefonisch, 30% werd bereikt via digitale trefmomenten  

In 2020 wordt een nieuw thema toegevoegd aan de 100%-tool: positief klimaat. 

Evaluatie  Door het coronajaar werden weinig clubbezoeken volbracht bij de clubs:  4 clubs werden live bezocht voor een 

clubbezoek binnen 100% mijn sportclub, heel wat bezoeken werden geannuleerd. Focus lag op digitale 

ontmoetingen: in 2020 werden 7 digitale trefmomenten georganiseerd. 

Bijsturing  In 2021 opnieuw proactief inzetten op clubbezoeken met specifieke aandacht voor de PSY-clubs. 
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1. Structuur  
Potentiële clubs informeren: er zijn in 2020 7 nieuwe clubs, geen potentiële clubs werden live bezocht, 1 digitaal 

contact met potentiële club Sport@RevArte   
Organisatie van digitale trefmomenten 
°Digitale trefdag PSY: 26/4 
°Digitale trefdag PSY (PZ en PVT): 30/4 

°Digitale trefdag PSY: 14/05 

°Digitale trefdag AND: 24/05 

°Digitale trefdag PSY: 11/06 

°Digitale trefdag PSY: 20/8 

°Digitale trefdag AND: 27/8 

°Live Trefdag VE 2 februari: 41 aanwezigen uit 21 clubs/organisaties, algemene evaluatie van 4,53/5 

°Trefdag VI: niet georganiseerd in 2020 

°Praktijkdag PSY in verkleinde en digitale versie op 8/12 met 32 deelnemers uit 23 organisaties die aan 1 of 

meerdere sessie deelnamen.   

 

2. Knowhow  
- Uitwerken en/of op vraag ter beschikking stellen van sporttechnische diploma’s en brevettenwerking: 
°Voor boccia en torbal zijn de diploma’s ter beschikking van de clubs, alsook lesfiches rolstoelbasket, boccia en 

torbal. E-HOC is in ontwikkeling; 
°Coronaproof lesfiches torbal werden ontwikkeld om in 2021 ter beschikking te stellen. 

 

3. Aanbod  

- SupPORT 1: 44 clubs (+30%)dienden een dossier in en kregen ondersteuning voor hun werking en omkadering. 

- Sporten voor blinden en slechtzienden: i.s.m. onze VIGE clubs werd een VI-actieplan werd opgesteld oa om meer 

sporters met een visuele handicap te bereiken. Hiervoor werden in 2020 VI-organisaties bezocht of digitaal 

contact gehad: zie FUNdamentals.  

- Tijdens het coronajaar 2020 werden ook enkele tools ontwikkeld ter ondersteuning van de sportclubs: een 

checklist voor opstart, affichering met pictogrammen en een voorbeeld communicatie rond opstart richting leden. 

Daarnaast werden goede voorbeelden verzameld op de website.  

 

4. Promotie en communicatie 

- Clubs bestellen via Parantee-Psylos tegen een voordelig tarief clubkledij via Jako en medailles via New Krisco.  

 

5. Positief klimaat 

- Gedragscodes werden uitgewerkt en ter beschikking gesteld aan de clubs (zie ethisch sporten) 

 

 
OD6. Tegen 2022 evolueren 6 exclusieve PSY-clubs van Parantee-Psylos naar een 

kwaliteitsvollere sportclubwerking met behulp van een participatief, inclusief en 

innovatief sportclubmodel → NIEUWE BELEIDSFOCUS 

Indicator Bereik van minstens 250 leden met psychische kwetsbaarheid, waarvan 25% nieuwe leden 

Resultaat Dit aantal werd niet gehaald, grotendeels tgv de coronapandemie (GGZ-settings en PSY-clubs liggen plat). 

Modelclub Boezjeern maakte wel een groeinota die begin 2021 moet leiden tot de publicatie van de handleiding. 

De stuurgroep kwam samen op 6/2 (live) en op 25/6 (digitaal) om de grote lijnen van deze handleiding uit te 
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tekenen.  

De projectmedewerker legde (digitaal) contact met 3 geïnteresseerde clubs te maken maar tot nu toe volgt geen 

enkele setting het voorbeeld van Boezjeern. 

We kregen wel de kans om het innovatief en participatief sportclubmodel toe te lichten in volgende 

vormingsmomenten: trefdag, Commissie PSY, Dag van de Trainer – en artikelgewijs op de website van Parantee-

Psylos en Sociaal.Net. 

Evaluatie  Dankzij de handhaving van de subsidie voor deze beleidsfocus kon onze projectmedewerker toch verder werken 

aan de handleiding en contacten in het netwerk onderhouden.  

Bijsturing  Vanaf 2021 proactief (potentiële) PSY-clubs contacteren EN het clubmodel veel ruimer promoten en zichtbaarder 

maken. 

 

OD7. In de periode 2017-2020 ondersteunt Parantee-Psylos de clubs zowel proactief als 

vraag-gestuurd op bestuurlijk-administratief en organisatorisch-evenementenvlak. 

= zie SD4 OD8 
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SD6. In 2020 is Parantee-Psylos dé partnerfederatie voor andere 

erkende sportfederaties die een geïntegreerde G-sportwerking 

willen aanbieden. 
 

Indicator Minimum 80% van de sportfederaties schuift 1 niveau naar boven in de partnerschapsladder (4 niveaus). 

Resultaat We werkten in 2020 samen met 29 reguliere sportfederaties.  
De partnerschapsladder werd herwerkt zodat het duidelijker is welke organisatievorm de partnerfederaties 

organiseren voor G-sport. Vergelijking met de vorige partnerschapsladder: er zijn 7 federaties verschoven 

naar links (stijging leden) of naar boven (hogere coördinerende rol voor de federatie), maar er zijn ook 4 

federaties verschoven naar rechts (daling leden).Door Corona zijn er bijna geen G-sportactiviteiten kunnen 

doorgaan. Dit heeft volgens de partnerfederaties ook een impact op het aantal aangesloten G-sportleden. 

Uit een bevraging van de partnerfederaties (respons = 25/29) blijkt dat 55% van de federaties vindt dat ze 

(meer dan) voldoende heeft ingezet op G-sport binnen haar clubondersteuning dit corona-jaar. 

4 partnerfederaties hebben sinds dit jaar ook een aangepast databestand.  Nog 3 partnerfederaties willen 

hier werk van maken in 2021. 

Evaluatie  De partnerschapsladder die gebruikt werd in 2017 tem 2019 gaf geen correct beeld van de 3 factoren die 

hierin verwerkt zijn. De aangepaste versie zorgt voor meer duidelijkheid.  

Tgv de coronapandemie zien de meeste federaties in daling in het aantal leden en is er geen werk gemaakt 

van het verder uitbreiden van het G-sportaanbod (promotionele activiteiten, recreatieve/competitieve 

activiteiten) aangezien het uitgesloten was om activiteiten te organiseren.  

Bijsturing  We informeren erkende sportfederaties waar minstens 1 integratieclub actief is in kader van een 

samenwerking (Nelos, Bowling Vlaanderen, Sportievak, VBSL...) en zetten een integratietraject op om de 

sporttakken zwemmen, tafeltennis en wielrennen te integreren binnen het aanbod van de betreffende 

reguliere unisportfederatie tegen eind 2024. 

 
 

 
 

aantal G-leden

clubaanbod laagdrempelig/promo recreatie/  recretieve competitie competitie

GymnastiekFederatie Vlaanderen GymnastiekFederatie Vlaanderen

Vlaamse Zwemfederatie Vlaamse Zwemfederatie Vlaamse Zwemfederatie

Basketbal Vlaanderen Basketbal Vlaanderen Basketbal Vlaanderen Basketbal Vlaanderen

Vlaamse Atletiekliga Vlaamse Atletiekliga Vlaamse Atletiekliga Vlaamse Atletiekliga

Voetbal Vlaanderen Voetbal Vlaanderen Voetbal Vlaanderen Voetbal Vlaanderen

Badminton Vlaanderen Badminton Vlaanderen Badminton Vlaanderen

Tennis Vlaanderen Tennis Vlaanderen Tennis Vlaanderen

Volley Vlaanderen Volley Vlaanderen Volley Vlaanderen

Vlaamse Hockey Liga Vlaamse Hockey Liga Vlaamse Hockey Liga

Judo Vlaanderen Judo Vlaanderen Judo Vlaanderen

Paardensport Vlaanderen Paardensport Vlaanderen

Vlaamse Tafeltennisliga Vlaamse Tafeltennisliga Vlaamse Tafeltennisliga Vlaamse Tafeltennisliga

Cycling Vlaanderen Cycling Vlaanderen Cycling Vlaanderen

Golf Vlaanderen Golf Vlaanderen Golf Vlaanderen

Kon. Belg. Korfbalbond Kon. Belg. Korfbalbond

Vlaamse Kano-en Kajak Federatie

Vlaamse Karate Federatie

Klim- en Bergsportfederatie

Vlaamse Handbalvereniging

Sneeuwsport Vlaanderen Sneeuwsport Vlaanderen

Wind- en Watersport Vlaanderen Wind- en Watersport Vlaanderen Wind- en Watersport Vlaanderen

Boogsport Vlaanderen Boogsport Vlaanderen

Waterski & Wakeboard Vlaanderen

FROS Multisport

Taekwondo Vlaanderen

Petanque Federatie Vlaanderen

Triatlon Vlaanderen

Vlaamse Roeiliga

Wandelsport Vlaanderen

zwart: coördinatie reguliere sportfederatie

blauw: coördinatie Parantee-Psylos ism reguliere sportfederatie

50-100

100-200

20-50

≤ 20

organisatievorm

≥ 200
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OD1. Tegen 2020 biedt Parantee-Psylos op maat ondersteuning aan elke erkende 

sportfederatie in het opstarten en uitbouwen van de geïntegreerde werking van de 

aangeboden G-sporttak(ken). 

Indicator Monitoring van 3.000 actieve G-sporters in andere sportfederaties (excl uniSF) (nulmeting 2016 = actieve 

sportbeoefenaars S-sport//Recreas) 

Resultaat 2020: 3.960 geregistreerde G-sporters bij S-sport//Recreas (1ste ‘rapportering’) 

Evaluatie  Het gentlemen agreement dat in 2018 werd uitgewerkt met S-sport//Recreas liep verder. Er vonden geen 

overlegmomenten plaatsen met de multisportfederaties.  

Bijsturing  Met S-sport//Recreas verder bekijken welke ondersteuning zij wensen.  

 

OD2. Tegen 2020 biedt Parantee-Psylos op maat ondersteuning aan elke gesubsidieerde 

unisportfederatie in het opstarten, uitbouwen of volmaken van de geïntegreerde 

werking van de aangeboden G-sporttak. 
Indicator Monitoring van 1.500 actieve G-sporters in andere unisportfederaties (nulmeting 2015 = 650) 

Resultaat 2016: 753 geregistreerde G-sporters 

2017: 1.299 geregistreerde G-sporters via aangepast databestand 

2018: 3.936 geregistreerde G-sporters waarvan 3.026 via aangepast databestand 

op 30/9 – stijging met 400% tov 2016 

2019: 4.704 geregistreerde G-sporters waarvan 4.403 via aangepast databestand (eind dec) – stijging met 

584% tov 2016 of 45% tov 2018. 

2020: 4.655 geregistreerde G-sporters waarvan 4.624 via aangepast databestand (jan) – lichte daling van 

1% in geregistreerde leden maar stijging van 5% van G-sporters geregistreerd via databestand. 

Evaluatie  Er vond een eerste overleg plaats met de korfbal federatie. Hierbij werd het stramien gevolgd dat aansluit bij 

het partnerprotocol. Bij overleg met partnerfederaties trachten we de focus op 1 of enkele speerpunten te 

leggen om zo het meer tastbaar en concreet te houden.  

Inmiddels hebben 21 partnerfederaties hun databestand gedeeltelijk of volledig aangepast voor het 

inventariseren van G-sporters (2019=17)  

Er werden 4 nieuwsbrieven verstuurd waarin telkens zowel items voor de federatie als voor haar clubs aan 

bod komen. Omwille van Corona werd beslist om geen trefdag voor partnerfederaties te organiseren.  

Uit de tevredenheidsbevraging (ingevuld door 22/25 federaties) in 2019 bleek onder andere dat ≥ 85% het 

een rol van Parantee-Psylos vindt om een aanspreekpunt te zijn voor revalidatiecentra en G-sportopleidingen 

en -bijscholingen te organiseren.  

Bijsturing  Aangezien partnerfederaties aangaven dat het hen vooral aan tijd en middelen ontbreekt, trachten we de 

overlegmomenten in de toekomst korter, rond specifieke G-sportacties/items, digitaal waar mogelijk en nog 

meer op maat te organiseren. We zijn gestart met een rolstoelvaardigheidsproject waarbij we in de eerste 

plaats personen in een manuele rolstoel rolstoelvaardiger willen maken, om zo de drempel naar de 

rolstoelclub te verlagen. Ook therapeuten uit revalidatiecentra kunnen zich (vrijwillig) opgeven voor deze 

trainerspool. Zo brengen we hen in contact met sport en de rol die ze kunnen spelen in de doorverwijzing 

naar de sportmogelijkheden van de revalidanten.  

 

Het totaal aantal G-sporters blijft een onderschatting. Zolang er vanuit Sport Vlaanderen geen verplichting 

tot rapportering over de aangesloten G-sporters wordt opgelegd, doen wij een beroep op de goodwill van de 

partnerfederaties om hun aantallen door te geven.  

 

 
Sportfederatie met G-sporttak 

in eigen beheer 
# geïnventariseerde G-sporters  Jan 2020 

Wijze van 

inventarisatie 

  VE FYS ASS PSY VI AU Andere TOTAAL  

   
Zonder 

rolstoel 

Met 

rolstoel        

1 Badminton Vlaanderen 86 3 29 10     128 Databestand 

2 Basketbal Vlaanderen 185  166      351 Databestand 

3 Boogsport Vlaanderen  3 1   11   15 Databestand 

4 Cycling Vlaanderen 29 41  2  3   75 Databestand 

5 
Fros Multisport 

(zwemmen/klimmen) 
          

6 Golf Vlaanderen 3 29 4 7   6  49 Databestand 
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OD3. In 2020 heeft 20% van de gesubsidieerde sportfederaties (uni- en multiSF) een 

actie ondernomen om kennis te maken met sporters met een psychische 

beperking. 
Indicator 10 reguliere sportfederaties nemen structureel acties voor de PSY-groep in hun actieplan 2021-2024 op. 

Resultaat Niet gemeten.  

Evaluatie  Het project ‘Geestig Gezond Sporten’ is op de website van Parantee-Psylos terug te vinden. We ontvingen 

geen vragen/meldingen van federaties die thema’s rond psychische kwetsbaarheid organiseerden. Binnen 

enkele federaties werd wel aandacht geschonken aan de mentale welzijn van de sporters via webinars. 

21 sportclubs vroegen het pakket ‘Geestig Gezond Sporten’ aan.  

Uit de bevraging van onze partnerfederaties blijkt dat 75% van de respondenten (25/29) aangeeft in het 

beleidsplan 2021-2024 G-sportdoelstellingen en/of G-sportacties te hebben opgenomen.  

Bijsturing  We lanceerden een nieuw vormingsconcept waarbij we samen met de reguliere sportfederaties vormingen 

organiseren. Parantee-Psylos trekt de bijscholingsdag en voorziet een vormingsaanbod waar de federatie 

een bijkomend programma kan toevoegen (infosessie, sporttechnische bijscholing...). Op die manier 

verhogen we het aantal vormingsmogelijkheden en kunnen we thema’s zoals psychische kwetsbaarheid 

meer draagvlak geven. Uit de respons bleek dat 50% nu reeds interesse had in thema’s zoals ‘signalen 

psychische kwetsbaarheid erkennen’, ‘ontwikkelen sociale competitie’ en ‘weerbaarheid’. Het project 

7 
GymnastiekFederatie 

Vlaanderen 
319 43 10   6 6 158 542 Databestand 

8 Judo Vlaanderen         106 Databestand 

9 Klim-en Bergsportfederatie         5 Manueel 

10 
Kon. Belg. Korfbalbond – 

Vlaamse liga 
        38 Databestand 

11 Paardensport Vlaanderen  7       7 Databestand 

12 
Petanque Federatie 

Vlaanderen 
          

13 Sneeuwsport Vlaanderen         16 Manueel 

14 Taekwondo Vlaanderen         4 Databestand 

15 Tennis Vlaanderen 110  46      2156 Databestand 

16 Triatlon Vlaanderen 1 8 1 2  1 4  17 Databestand 

17 Vlaamse Atletiekliga 187 17 10 42  5 1 4 266 Databestand 

18 Vlaamse Handbalvereniging 1 1 8      10 Manueel 

19 
Vlaamse Hockeyliga (VE al 

geïntegreerd) 
        173 Databestand 

20 
Vlaamse Kano en Kajak 

Federatie  
        22 Databestand 

21 Vlaamse Karate Federatie         0 Databestand 

22 Vlaamse Roeilga           

23 Vlaamse Tafeltennisliga 27 22 7  3 2 2  63 Databestand 

24 Vlaamse Zwemfederatie 189 75  2 11 40 27  344 Databestand 

25 Voetbal Vlaanderen          2141 Databestand 

26 Volley Vlaanderen 53 14  50    6 123 Databestand 

27 Wandelsport Vlaanderen           

28 Waterski Vlaanderen          Databestand 

29 
Wind- en Watersport 

Vlaanderen 
        4 Databestand 

 TOTAAL databestand         4624  

 TOTAAL manueel         31  

 TOTAAL         4655  
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‘Geestig Gezond Sporten’ is beschikbaar is via onze website en wordt in 2021 gedigitaliseerd zodat we dit te 

allen tijde kunnen aanbieden. Het bijkomende vormingsaanbod willen we opstarten in het voorjaar 2021, live 

of digitaal of een combi.  

 

OD4. Over de hele beleidsperiode 2017-2020 biedt Parantee-Psylos kwaliteitsvolle 

begeleiding aan de integratieclubs van partnerfederaties, bij voorkeur van 

paralympische sporttakken. 
Indicator Aantal integratieclubs stijgt jaarlijks met 10% 

Resultaat 2017: 309 

2018: 374 (stijging met 21% tov 2017) 

2019: 420 (stijging met 13% tov 2018) 

2020: 444 (stijging met 5% tov 2019) 

Evaluatie  Telling op basis van de input van partnerfederaties via registratiefiche eind 2020 (nog niet binnen). 

In februari organiseerden we een update van de sportdatabank en info op onze website.  

In 2020 maakten we op clubfiches aan van de integratieclubs van de unisportfederaties voetbal, dans, 

korfbal en handbal.   

Er vonden dit najaar 2 infomomenten met G-sportconsulenten van Sport Vlaanderen met onder meer items 

die betrekking hebben op de werking van partnerfederaties en haar integratieclubs. Het overzichtsdocument 

van het aanbod en de G-verantwoordelijken binnen de partnerfederaties werd steeds aangepast en ook de 

pagina met contactgegevens van de partnerfederaties kreeg een update.  

We werkten mee aan de ontwikkeling van tools/acties van partnerfederaties bv. bevraging clubs en opmaak 

dossier beleidsfocus para-taekwondo van Taekwondo Vlaanderen, projectoproep G-skiën van Sneeuwsport 

Vlaanderen en opvolging van infovragen vb. Medicatie G-karateka van VKF, classificatie G-roeier van de 

VRL... 

Bijsturing  We bieden sportfederaties onze clubondersteuning aan maar ontwikkelen voornamelijk vraag-gestuurd tools 

om specifieke G-sportondersteuning op te nemen in de clubbegeleiding. 

Daarnaast blijven we werken aan een nauwere samenwerking met de G-sportconsulenten van Sport 

Vlaanderen en andere steden als eerstelijns ondersteuner bij opstartende G-sportwerkingen.  

 

Voor de infomomenten met de G-sportconsulenten standaard ook de G-sportconsulenten van de steden 

Antwerpen, Brussel, Gent, en Leuven uitnodigen, naast de Consulenten Zonder Drempels (nieuwe benaming 

voor hun G-sportconsulenten) van Sport Vlaanderen. 
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SD7. Parantee-Psylos realiseert tegen eind 2020 een jeugdsportbeleid 

in 50% van de aangesloten clubs, met jeugdvriendelijke 

sportactiviteiten en een hip jeugdsportfeest als apotheose. 

 

 

OD1. Parantee-Psylos informeert over het jeugdsportproject naar aangesloten clubs, 

naar potentiële leden en naar externe stakeholders. 

OD2. Tegen 2020 hebben alle clubs in het jeugdsportproject een kwaliteitsvolle 

jeugdsportwerking. 

 Club 2020 

  Contact (live of digitaal) 

1 BOAS  

2 CAS  

3 DAIS 30/3 (ANN) 

4 DIWI   

5 FCP Lim Dient niet in 

6 Forest Wheels Dient niet in 

7 GIDOS 2 april (ANN) en 10 nov 

 G-roove IT – G-dans inclusie Vlaanderen Stapt uit 

8 G-sport Tienen  

 G-sport Pajottenland Geen club meer - integratie 

9 Hippofarm  

10 Krik Krak Beerse 5/11 

11 LBOW  

 RGSC  

12 Sint Jan Zedelgem Lions  

13 Falco Silverspokes Gent 12/11 

14 SOMIVAL Dient niet in  

15 Special Team Spirit  

16 The Joysticks  

17 ViGe Noordzee  

18 Wapper 17/11 

19 Factor G 10/11 

20 SwimAcad 15/10 

21 GSSL 18/11 

  Vige Dos Woluwe 23/1 – stapt uit 

Pot. Factor G 22/05 

Pot. DansAnders 8/03 

Pot.  Silos 13/3 - uitgesteld 

 

Toelichting status OD1 & OD2 

 

We hadden met 38% van de clubs live of digitaal overleg in verband met het jeugdactieplan (8/21 clubs) en bij 3 

potentiële clubs voor in het jeugdsportproject, waarvan 2 instapten. 

Indicator In 65% van de clubs met jeugdleden - In 90% van de aangesloten clubs met > 10 jeugdleden -  Stijging aantal 

jeugdleden met 5% (2016 = 685) 

Resultaat 2020: resp. 37% van de clubs met jeugdleden (2019: 31%) – 52% van de clubs met meer dan 10 jeugdleden 

(2019: 52%)  

Er zijn 678 jeugdleden aangesloten (2019: 802), waarvan 385 in het jeugdsportproject (2019: 473). Dit is een 

daling in absoluut aantal maar op het algemeen ledentotaal een stijging van 2% min 19-jarige leden.  

Evaluatie We halen de indicatoren niet, er is een daling van het aantal  jeugdleden net als een daling in totaal aantal 

leden, het coronajaar heeft hier zeker mee te maken. 

Bijsturing 

 

Er zitten geen PSY-clubs in het jeugdsportproject. In 2021 testen we uit met een pilootproject PSY-club indien 

interesse. 
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We startten in 2020 met 25 clubs in het jeugdsportproject, daarvan dienden 18 clubs een project in. 4 clubs 

stappen uit het project wegens stopzetting werking of te weinig tijd. 3 vonden het in een coronajaar niet 

opportuun om een dossier in te dienen. 

 

Alle clubs zijn beoordeeld, van de clubs die een dossier indienden, scoort 61% voldoende. Ondanks dat het 

dossier licht aangepast werd in een coronajaar (oa. ook punten te verdienen door acties in lockdown om mensen 

aan het bewegen te houden), scoorden wel wat clubs een onvoldoende en beslisten ook 3 clubs dat ze niets 

zouden indienen omdat er te weinig gebeurd was.  

 

 

OD3. Parantee-Psylos organiseert of ondersteunt de organisatie van een kwaliteitsvol 

recreatief of competitief aanbod voor jeugdsporters. 

Toelichting status OD3 

 

Het Jeugdsportfeest zou doorgaan op 25/10 in Gent in samenwerking met de Gentse sportdienst. Er was een 

programma voor fysieke rollers en stappers, voor sporters met een verstandelijke beperking en voor sporters met 

autisme. Twee weken voor aanvang moest het event geannuleerd worden owv. Covid. Er is geen alternatief 

georganiseerd. Wel een wandelzoektocht in de omgeving van de geplande locatie maar deze bleek niet succesvol. 
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SD8. Parantee-Psylos maximaliseert de topsportresultaten tegen de 

Paralympische Spelen van 2020 en verbetert verder het specifieke 

G-topsportklimaat via verdere professionalisering op vlak van de 

topsportloopbaan en -begeleiding, uitgebouwde talentdetectie en 

sportwetenschappelijk onderzoek.   

 
Indicator Tokyo 2020: behalen van 6 medailles en 12 top 5-plaatsen - EK & WK: behalen van 25 medailles over 

paralympiade - Professionele onderbouw: aantal VTE ligatrainers, kinesist, talentscout, embedded scientist 
ifv beschikbaar budget. 

Resultaat Resultaat = behaald voor EK/WK-indicator. In 2020 werden 2 WK-medailles behaald in paralympische 

disciplines wat het totaal op 41 medailles brengt voor de periode 2017-2020. Eer gingen door Covid19 geen 

andere kampioenschappen door. De Paralympische Spelen werden afgelast dus deze indicator was niet van 

toepassing in 2020. 

Professionalisering: stappen gezet voor de trainers, paramedische begeleiding en voedingsbegeleiding. 

Evaluatie  Resultaat: met de 2 WK medailles van 2020 hebben we de volledige resultaatsdoelstelling van 25 medailles 

in deze paralympiade overschreden met 16 medailles. Zonder afgelastingen van kampioenschappen werden 

vermoedelijk nog meer medailles behaald. 

Professionalisering 

Woensdagen in Gent uitgebouwd met kine/kracht en voedingsbegeleiding. Er staan permanent 2 kines en de 

voedingsconsulten zijn in frequentie verhoogd. 

Er is heel wat materiaal aangekocht om de logistieke werking + screeningsmogelijkheden te verbeteren. 

Er is een lange termijnplanning volgens LTAD-model uitgewerkt vanaf talentenstatuut voor 5 sporten. 

De frequentie van het coachesplatform is verhoogd met meer interactie tussen de trainers. 

Bijsturing  2021:  

- Opstarten werking embedded scientist via afgebakende projecten 

- Integratie Panega: aansturing en opvolging door de embedded scientist 

- Woensdagen optimaal benutten en trainingsmogelijkheden uitbreiden in Gent 

- Opstarten werking talentcoach atletiek om beginnende talentvolle sporters te begeleiden 

 

 
 

OD1. Het vertalen van de strategische keuzes in objectieve en transparante informatie. 
Indicator Ja/neen score voor de verschillende acties 

Resultaat 75% 

Evaluatie  Ondertussen zijn er talentencriteria voor 5 sporten uitgewerkt! De indicator wordt als ‘geel’ aangeduid 

omdat we nog niet voor alle lopende sporten in de prestatieprogramma’s talentencriteria hebben 

ontwikkeld. 

De niet behaalde indicator zijn de nationale selectiecriteria voor de Paralympische Winterspelen in 2020. 

Parantee-Psylos heeft geen topsportwerking in de wintersporten en is hier niet de trekker. 
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Bijsturing  Einde 2020 werden al de afspraken gemaakt om in de eerste maanden van 2021 de talentencriteria voor 

taekwondo en badminton op te stellen. 

De criteria voor de winterspelen worden in februari 2021 goedgekeurd door het bestuur van BPC. 

 

OD2. Het verlenen van verschillende vormen van ondersteuning zodat elke atleet in elke 

fase van zijn topsportcarrière zijn mogelijkheden optimaal kan benutten.  

A. Verhogen van de detectiekans en doorstroming naar individuele 

trajectbegeleiding van (nog niet-geïdentificeerde) G-topsporttalenten. 

B. Ondersteunen van (geïdentificeerde) G-topsporttalenten binnen een 

ontwikkelingsprogramma. 

C. Op vlak van voorbereiding en deelname ondersteunen van elke belofte -en 

elitesporter met beperking binnen een prestatieprogramma. 

D. Parantee-Psylos betrekt ex-topsporters in haar federatiewerking. 
Indicator Ja/neen score voor de verschillende acties. 

Resultaat 86.7% 

Evaluatie  - De acties binnen talentdetectie werden opgestart en worden uitgewerkt. Er is contact met meerdere 

jonge sporters met een beperking die ambitie hebben sportieve resultaten neer te zetten op de langere 

termijn. Het netwerken begin te renderen. 

- Inbedding van de talentswitch: 

o Kennismaking tussen de G-sportcoaches en de ligatrainers die de profielen uit het sport 

schetsten (30/10). Op 20/11 een opvolging waarbij potentiële talenten werden besproken 

door de ligatrainers en de G-sportcoaches. 

o Project club-overschrijdende trainingen boccia met spelers uit het powerchair hockey was 

succesvol. Twee spelers zijn opgenomen in de selectie van de open trainingen boccia. 

- Logistieke ondersteuning loopt goed; coaches en atleten overwegend tevreden. 

- De POP bij het beoordelen van het talentenstatuut creëert een grote meerwaarde voor de ligatrainer, de 

sporter en zijn persoonlijke omkadering. 

Bijsturing  - Indicatoren voor talentdetectie aanpassen zodat de indicatoren relevant blijven op de langere termijn. 

Vele acties gebeuren en de talentwerking maakt progressie, alleen blijkt dit niet uit de score van de 

indicatoren. 

- De komende jaren de POP uitbreiden en koppelen aan de (tussentijdse) evaluaties van de beloften en 

elites. 

 

OD3. Voorzien van een professioneel kader waarbinnen topsporters en hun omkadering 

topsportprestaties kunnen leveren.  
Indicator Ja/neen acties. 

Resultaat 75% 

Evaluatie  - Het aantal voorgestelde VTE’s in het beleidsplan is niet volledig gerealiseerd wegens onvoldoende 

budget. Wel zijn er voor de meeste functies stappen gezet richting een meer professioneel kader: 

o Trainers: contracten uitgebreid + uniforme wijze van verloning 

o Kine: dubbele kinebezetting op woensdag 

o Embedded scientist: functie (nog) niet gecreëerd maar in de loop van 2020 contact 

opgenomen met een potentiële kandidate die eind 2020 al een opdracht vervulde. 

- Er was steeds constructieve terugkoppeling voor de delegatiesamenstelling in Tokyo, meer dan de 

voorbije 2 zomerspelen. 

Bijsturing  - De functioneringsgesprekken met de trainers zijn niet gehouden in 2020. Op een coachesplatform in 

het najaar van 2020 werd wel een nieuw stramien door de ligatrainers goedgekeurd om in het voorjaar 

van 2021 functioneringsgesprekken te houden. 

- Ruimte blijven zoeken voor de functie van een embedded scientist die de werking binnen de multi-

disciplinaire teams kan verbeteren. 

 

OD4. De capaciteiten van de trainings-technische omkadering maximaliseren. 
Indicator Ja/neen acties. 

Resultaat 83% 

Evaluatie  - In 2020 zijn er 7 coachesplatforms gehouden, 1 live en 6 digitaal. De inhoud was gestuurd vanuit de 

coaches en de TSC.  

- 1 ligatrainer werkt bijkomend met de trainers de meerjarenplannen uit volgens LTAD-model. 

- We ontvangen weinig concrete vragen vanuit valide trainers voor G-sporters. Trainers met wie we rond 
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de tafel zitten voor specifieke vragen aan te pakken: sparringspelers voor tafeltennis, rolstoeltests 

tennis ifv gegevens testbatterij, vastleggen van een protocol voor inspanningstesten badmintonatlete. 

Bijsturing  - Vragen en suggesties die voortkomen uit het coachesplatform in kleinere discussiegroepen met 

geïnteresseerde coaches en experten verder uitwerken. 

 

OD5. Coördineren en uitbouwen van de multidisciplinaire begeleiding. 
Indicator Ja/neen acties. 

Resultaat 85% 

Evaluatie  - Er is slechts 3 maal een commissie topsport gehouden.  

- Elke elite en belofte heeft een mentaal profiel. 

- Continue uitbreiding mentale en paramedische begeleiding. Opstart voedingsbegeleiding. De gewenste 

sport-specifieke screenings werden uitgevoerd. Sportmateriaal (sport-specifiek en wetenschappelijk) 

kon worden aangekocht. 

- Elke topsporter heeft een sportmedische geschiktheidsattest, nog niet elke topsporter heeft een 

jaarlijks consult bij 1 van de federatieartsen. 

- Sport Vlaanderen ontwikkelde Panega, een atletenvolgsysteem. Parantee-Psylos zat in de pilootfase en 

kon het programma mee helpen ontwikkelen. In het najaar werd gestart met de input van de 

paramedische info in Panega. 

- Er is veel kiné-materiaal gekocht om de werking te verbeteren (compex, fieldpower, stabi-materiaal,…) 

Bijsturing  - Werken met thematische commissies om de frequentie op te drijven en de inhoud korter te doen 

aansluiten aan de werking. 

- Herlancering van de kiné-pool (op 11/01/20 gehouden maar daarna stil gevallen wegend Covid-19) 

- Implementatie Panega – zeker voor het medisch-paramedische aspect moet alles geïntegreerd zijn 

zodat de paramedische staf in Tokyo er vlot mee kan werken. 

 

OD6. Het invullen van een dynamische liaisonfunctie tussen de G-topsporters en de 

multidisciplinaire omkadering voor de sportwetenschappelijke begeleiding van G-

topsporters. 

Indicator Ja/neen acties. 

Resultaat 50% 

Evaluatie  Coördinatie van deze acties verloopt via de coördinator topsport die een antennefunctie vervult richting 

innovatieve projecten, bedrijven en de mogelijkheden vanuit Sport Vlaanderen. Eerder volgend. 

Bijsturing  Bekijken hoe deze functie vanaf 2021 kan worden ingevuld via een embedded scientist. 

Verder ontwikkelen en leiden van het project Panega. 

 

OD7. Actief bijdragen tot - waar mogelijk - de structurele inbedding van de G-topsport 

binnen de reguliere federaties. 

Indicator Ja/neen acties. 

Resultaat 100% 

Evaluatie  Er wordt actief en met succes gebruik gemaakt van de uitgewerkte mogelijkheden om te trainen en deel te 

nemen aan wedstrijden binnen het reguliere circuit.  

Bijsturing  Geen bijsturing nodig, verder werken op de ingeslagen weg. 
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SD9. Parantee-Psylos creëert kansen voor specifieke subdoelgroepen 

en zet hen aan tot duurzame sportparticipatie.  

OD1. Het creëren van duurzame beweeg- en sportkansen voor mensen met een fysieke 

of visuele beperking door het actief inzetten van een FUNcoach. 

Indicator In 2020 minimum 40 nieuwe leden. 

Jaarlijks minimum 220 (potentiële) G-sporters bereiken waarvan 50% nog geen lid is. 

Jaarlijks 5 FUN-activiteiten organiseren. 

Jaarlijks 25 G-sportclubs (eigen of reguliere) betrekken. 

Resultaat In 2020 lag de focus vooral op een positieve verderzetting van het project: met het organiseren van eigen 

FUN-activiteiten (5) voor personen met fysieke of visuele beperking, en de opstart van duurzame projecten 

binnen revalidatiecentra (3)  bereikten we 270 individuen en werden 18 (G-)sportclubs bereikt. Dit resultaat 

is van de periode 1 januari 2021 – 27 maart 2021 omwille van covid-19. 4 evenementen werden afgelast en 

de initiaties binnen de revalidatiecentra konden enkel in deze periode doorgaan. 

Evaluatie  FUNdamentals revalidatiecentra: 

1) Pulderbos gaf tot op heden de resultaten niet door (personeelslid die project trekt aanwezig en 

geen opvolging) 

2) In het KRC Gent werden 3 initiatievoormiddagen voorzien (1 per kwartaal), waarvan er 2 konden 

doorgaan (omwille van covid-19). 3 clubs hebben een initiatie gegeven aan 21 kinderen. 

3) In Inkendaal startten we in september 2018 met een 2 maandelijkse initiaties. De kinderen en 

volwassenen (achter elkaar, 1 uur) genieten telkens de tweede dinsdag van de maand van een 

wandeling met de lokale wandelclub (Sint-Pieters-Leeuw) en elke vierde dinsdag van de maand 

van een andere sportinitiatie. Sinds september 2019 worden de lesgevers vergoed door de 

Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw. 98 individuen genoten in 2020 van initiaties die werden gegeven 

door 3 verschillende clubs. 

4) In Herk-de-Stad komt er sinds september 2019 wekelijks een sportclub van in de buurt een 

sportinitiatie geven. 98 individuele deelnemers namen deel aan de initiaties, gegeven door 3 

verschillende sportclubs. 2 revalidanten bezochten een clubwerking op aanraden van het 

revalidatiecentrum en 4 sloten effectief aan bij een externe clubwerking. 

5) We voerden gesprekken in Pellenberg geweest in het voorjaar 2019 omtrent de aanvulling die 

FUNdamentals zou kunnen betekenen voor Pellenberg. We zijn tot de conclusie gekomen dat 

Pellenberg een zeer mooie interne sportwerking heeft, maar nog beter wil presteren wat betreft de 

opvolging van geïnteresseerde revalidanten die het revalidatiecentrum verlaten. We zetten hier dus 

vooral in op individuele vragen via ons project van de G-sportcoaches. 

6) Gesprekken rond de opstart van duurzaam aanbod vonden plaats eind 2018, maar doordat stad 

Oostende en het BZIO reeds een mooie samenwerking hebben, zullen we hier vooral inzetten op 

het contact met de sportclubs bij individuele interesse. Vanaf 2020 zal er een lokaal netwerk rond 

G-sport opgestart worden. 

7) In januari 2020 zouden we in maart starten met FUNdamentals in Geel (1 x per maand in de 

plaatselijke sporthal) en samenwerking met het revalidatiecentrum Geel en Sportdienst Geel => 

uitgesteld wegens covid-19 

8) In september 2020 zouden we starten met een wekelijks sportaanbod in het AZ Roeselare => 

uitgesteld wegens covid-19 

==> 206 individuele revalidanten namen in 2020 (periode januari-maart) deel aan een activiteit van de 

FUNdamentals.  

FUNdamentals FUNactiviteiten: 

1) Blind(sports)date Brugge : 64 deelnemers – 43 deelnemers NIET verbonden aan Spermalie  

2) FUNday Brasschaat : geannuleerd wegens covid-19 

3) FUNday Ternat : geannuleerd wegens covid-19 

4) FUNday Pelt : geannuleerd wegens covid-19 

5) Blind(sports)date Brasschaat: geannuleerd wegens covid-19 

         ==> 64 deelnemers namen in 2020 deel aan een FUNactiviteit. 

Bijsturing  Er werd een procedure uitgeschreven om de opvolging te verzekeren en op die manier het effect van de 

FUNdamentals in kaart te brengen. Het uitrollen van deze procedure in de praktijk lijkt meer tijd te vergen 

dan gedacht / verwacht , maar hier zal vanaf 2021 actief op worden ingezet. 
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OD2.  Het creëren van duurzame beweeg- en sportkansen voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid door het actief inzetten van een netwerkFUNcoach. 

Indicator In 2020 minimum 20 nieuwe leden. 

Jaarlijks minimum 120 (potentiële) G-sporters bereiken waarvan min 50% nog geen lid is. 

Jaarlijks 2 nieuwe netwerken opstarten. 

Resultaat Twee van de nieuwe clubs die zich op de schriftelijke algemene vergadering van Parantee-Psylos van 7 mei 

voorstelden zijn ook een gevolg van het project netwerkFUNdamentals:  Schwung (Leuven) en Vulcano  

(Lommel). Samen met Sportify (Kortrijk) zijn er zo via het project drie nieuwe clubs aangesloten met meer 

dan 20 leden. Tien Goede Praktijken werden verzameld en kenbaar gemaakt. 

Evaluatie  Omwille van de Corona-crisis werd geen nieuw netwerk meer opgestart. Er was wel digitaal overleg met 

Multiversum in Mortsel. De sportdag Move it! XS was gepland en voorbereid in Kortrijk, maar kon jammer 

genoeg niet doorgaan. Op dezelfde datum kwamen een vijftal begeleiders van CANO-organisaties wel online 

samen voor een bespreking van de (Corona-)stand van zaken.  

In de plaats van de afgelaste Praktijkdag was er op 20 november wel een digitale bijeenkomst van de CANO-

sportgroep. In totaal waren er elf aanwezigen vanuit zeven verschillende jeugdzorgorganisaties en CANO 

Vlaanderen.  

Via een enquête werden alle organisaties die de afgelopen jaren betrokken waren bij netwerkFUNdamentals 

bevraagd. Op basis van die resultaten en de geleerde lessen uit de netwerkbijeenkomsten werden tien 

Goede Praktijken opgemaakt. Deze worden in de huisstijl aangeboden en maken deel uit van het pakket van 

clubondersteuning.  

Bijsturing  De geleerde lessen werden overgedragen aan de clubondersteuning. In de nieuwe projectaanvraag voor 

2021 werd meer uitgegaan van individueel maatwerk. In die zin wordt er bijvoorbeeld opnieuw contact 

opgenomen met Multiversum Mortsel. Met de stad Kortrijk werden nieuwe afspraken gemaakt om Move it! 

XS 2021 opnieuw daar plaats te laten vinden. 

 

OD3.  Het creëren van duurzame beweeg- en sportkansen voor revalidanten met 

ruggenmergletsel, cerebrale parese, amputatie of ernstige beperking van de 

ledematen door het actief inzetten van G-sportcoaches in revalidatiecentra. 

Indicator Elk geselecteerd revalidatiecentrum continueert het duurzame sportaanbod na afloop van dit project (indien 

goedgekeurd 3de jaar = november 2021).  

Resultaat De 5 revalidatiecentra die in 2019 van start zijn gegaan met het project, hebben begin 2020 een aanvraag 

moeten indienen voor de verderzetting van het project binnen hun centrum. We  schreven ook de andere 

Vlaamse revalidatiecentra aan om zich kandidaat te stellen. Alle 5  de centra (Pellenberg, BZIO, Herk-de-Stad 

Jessa ziekenhuis, Inkendaal en UZ Gent) waren enthousiast voor een verzetting en er kwamen 2 centra 

(ReVarte en Sint Jan Brugge) bij. 

 

Er werd begin 2020, tijdens de eerste corona lockdown, hard gewerkt aan een opvolgdocument waaruit we  

op elke moment cijfergegevens kunnen halen. 

Evaluatie  De resultaten van de samenwerkingsverbanden met de 7 geselecteerde RC’s zijn veelbelovend: 43% van de 

patiënten met een individueel begeleidingstraject door onze G-sportcoaches startte met sporten of 

bewegen, waarvan 21% in clubverband. Daarnaast is 30% op zoek naar een geschikt aanbod of gestart met 

persoonlijke beweegplannen, ook aangereikt door de G-sportcoach. Vooral de ontwikkeling van een sportief 

netwerk in en rond het RC, in samenwerking met de revalidatieteams, is belangrijk voor de structurele 

inbedding van deze werking. 

Wegens een onverhoopt succes is het project ook voor het derde werkingsjaar goed gekeurd door Sport 

Vlaanderen. Gezien de omstandigheden kiezen we ervoor om de samenwerkingen die lopende zijn in de 7 

revalidatiecentra te verlengen tot eind 2021 in deze 7 centra. Dit jaar werd duidelijk dat we ook moeten 

investeren in het digitaal begeleiden en het gebruik van apps (bv Skill Up) om de patiënten vanop afstand te 

kunnen begeleiden. 

Bijsturing  In 2021 zetten we in op marktonderzoek (Nederland en Wallonië) en op de 1 op 1 gesprekken met elk 

participerend revalidatiecentrum om de inbedding van het project vanaf februari 2022 te bespreken. 
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4. EVALUATIE EN MONITORING 

 

Met oog op de kwaliteitscontrole van de organisatie, plant het bestuur van Parantee-Psylos 

tweejaarlijks een zelfevaluatie volgens een model door VSF geselecteerd. De zelfevaluatie bestuur en 

besproken op de bestuursvergadering van 15 september 2020. Uit de synthese volgt dat de scores 

goed overeenstemmen met de vorige evaluatie in 2018 en een kleine progressie op een aantal punten. 

Er zijn geen opvallende werkpunten geïdentificeerd. Bestuurders vinden het perspectief niet steeds 

evident aangezien sommige vragen laten nadenken vanuit het bestuur en andere vanuit het individu. 

De periodieke reflectie-oefening is zinvol om potentiële knelpunten tijdig op te merken, hieronder 

aangeduid wanneer er een verschil van min 0,5 punt is ten opzichte van de zelfevaluatie in 2018. 

 

VAN ZEKER WEL TOT ZEKER NIET: 2020 2018 

Competentiedomein 1: Contextueel    

De bestuursleden begrijpen de missie, de waarden en de doelstellingen van Parantee-Psylos 4,7 4,5 

De raad van bestuur heeft een duidelijke organisatiestructuur (steunfuncties, teams,…) 4,4 4,5 

De raad van bestuur heeft de juiste grootte om effectief te zijn 4,2 4,2 

De verdeling tussen de voorzitter, de andere bestuursleden en de directeur is passend en effectief 4,6 4,5 

De raad van bestuur komt voldoende samen om effectief te zijn 4,6 4,7 

Competentiedomein 2: Netwerken   

De raad van bestuur onderneemt stappen om te verzekeren dat de bestuursleden goed geïnformeerd zijn over 
Parantee-Psylos 

4,7 4,7 

De raad van bestuur verzekert dat Parantee-Psylos in regel is met alle wettelijke verplichtingen en interne 
reglementen 

4,8 4,5 

De raad van bestuur begrijpt volledig de functies en de verantwoordelijkheden van het bestuur 4,8 4,5 

Het bestuur beschikt over de nodige competenties, de ervaring en de kennis om de organisatie op een 
effectieve manier te leiden 

4,4 4,3 

(Nieuwe) bestuursleden worden ingewerkt en krijgen de nodige opleiding en blijvende ondersteuning om hun 
taken goed te volbrengen 

4,1 3,6 

De raad van bestuur heeft een strategie voor de eigen vernieuwing en opvolging in termen van sleutelfiguren 3,9 3,8 

Competentiedomein 3: Interpersoonlijk   

Het bestuur steekt energie in het ontwikkelen als een groep 4,0 3,4 

Het bestuur heeft een gedeeld gevoel van samenhorigheid met het personeel en belanghebbenden 4,0 3,6 

Elk lid van het bestuur voelt zich betrokken en is geïnteresseerd 4,3 4,0 

Het bestuur omarmt de principes van gelijkwaardigheid en diversiteit en past deze toe 5,0 4,5 

Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie open en eerlijk is in alle activiteiten ten opzichte van alle 
belanghebbenden 

4,8 4,5 

Competentiedomein 4: Analytisch   

Het bestuur heeft de capaciteit om objectief analytisch naar situaties te kijken, gebaseerd op meerdere 
perspectieven 

4,3 4,3 
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Het bestuur ontvangt regelmatig rapporten over de budgetten in functie van risico en operationeel management 4,8 4,6 

Het bestuur verzekert gepaste maatregelen om risico's te identificeren, te evalueren, op te volgen en eventueel 
te verzachten 

4,3 4,3 

Het bestuur neemt beleidskeuzes die effectief richting geven aan de operationele activiteiten en het personeel  4,4 4,4 

Het bestuur evalueert op een gepaste manier de managementprestaties 4,6 4,3 

Het bestuur maakt duidelijke afspraken in verband met de supervisie, de evaluatie en de vergoeding van de 
directeur 

4,6 4,9 

Competentiedomein 5: Politiek   

Het bestuur respecteert de beleidsprocessen 4,8 4,7 

Het bestuur respecteert de autonomie van het personeel op alle niveaus 4,9 4,6 

Het bestuur gedraagt zich volgens strenge ethische standaarden 4,8 4,6 

Het bestuur verzekert dat er op een gepaste manier wordt omgegaan met belangenconflicten 4,8 4,1 

Het bestuur is open, toegankelijk en verantwoord en opzichte van de leden, partnerorganisaties en andere 
belanghebbenden 

4,7 4,5 

Het bestuur verzekert een communicatiestrategie met alle belanghebbenden 4,2 4,4 

Het bestuur representeert effectief Parantee-Psylos in de bredere sportcontext 4,4 4,8 

Het bestuur verzekert dat er een goede dialoog met de leden behouden wordt 4,1 4,4 

Het bestuur ageert in het belang van de leden en de G-sport in zijn geheel 4,7 4,2 

Competentiedomein 6: Strategisch   

Het bestuur neemt verantwoordelijkheid op voor het succes of falen van Parantee-Psylos op lange termijn 4,7 4,6 

Het bestuur voorziet voldoende leiderschap voor de organisatie 4,7 5,0 

Het bestuur stelt strategische doelen voor de organisatie 4,4 4,1 

Het bestuur heeft duidelijke doelstellingen en acties resulterend uit relevante en realistische strategische 
planning 

4,4 4,5 

Het bestuur volgt regelmatig de vooruitgang in functie van de strategische doelen op en evalueert 4,4 4,5 

Het bestuur heeft afspraken gemaakt in functie van een duidelijk personeelsbeleid en procedures 4,6 4,3 
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5. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  

MET SPORT VLAANDEREN 

 

A) Voor de beleidsacties 

1. Sportparticipatie en sportpromotie 

Zie SD2. 

2. Kwaliteitsvolle sportclubondersteuning 

Zie SD5. 

3. Sport-specifiek aanbod gemanaged door de sportfederatie 

Zie SD4 & SD6. 

4. Gezonde en ethische opvolging 

Zie hoofdstuk 12 in huishoudelijk reglement. 

Specifiek acties worden opgevolgd via de medisch-technische commissie. 

 

B) Voor de juridische en financiële optimalisering 

5. Financieel 

Zie SD1. 
6. Juridisch 

Conform de afspraken.  

 

C). Voor de management opvolging 

7. Afspraken mbt kwaliteitsgaranties 

Conform de afspraken. 

De jaarlijkse ledenaangifte gebeurt op 15 november. 

8. Inspanningsverbintenis BO kaderopleiding en bijscholing 

Zie SD3. 

9. Inspanningsverbintenis zachte indicatoren goed bestuur 

Zie hoofdstuk 2.2 punt 5 op blz. 7 van dit luik. 

 

D) Specifieke afspraken ikv de fusie 

Parantee-Psylos heeft sinds 22/12/2017 een geïntegreerd ledenbestand.  

In 2018 maakten we het databestand volledig conform de GDPR regelgeving.  

Eind van het jaar besliste de raad van bestuur om in 2019 te starten met de ontwikkeling van een web-

based clubmodule, die in 2020 succesvol geïmplementeerd werd. 
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Samen met de vernieuwing van de website bekijken we een meer geautomatiseerde verspreiding van 

onze digitale nieuwsbrieven naar diverse stakeholdergroepen. Zie ook SD2. 

Het ondernemingsnummer van Psylos vzw is eind 2017 geschrapt.. 

De werking van de inbrengende vzw werd en wordt gegarandeerd. 

Er werden in 2019 geen bijkomende afspraken gemaakt, ook niet in 2020. 
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6. FINANCIEEL VERSLAG 

 
Zie de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening op 18 maart 2021, georganiseerd in 

een digitale vorm conform de nieuwe regelgeving. 

 

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 had ook een impact op het boekjaar 2020. Er zijn activiteiten 

verplaatst of geannuleerd, waaronder internationale en breedtesportwedstrijden en de Paralympische 

Spelen van Tokyo 2020 die verplaatst worden naar 2021. Aan de inkomstenzijde blijven de subsidies 

van Sport Vlaanderen en de sponsorbijdrages vanuit onze koepelorganisatie BPC gewaarborgd.  

Parantee-Psylos besluit dat er geen continuïteitsproblemen van de vzw zullen zijn. 

Begin 2021 kunnen we het boekjaar 2020 afsluiten met een winstsaldo ondanks de bizarre 

coronaperiode: er werd een pak minder uitgegeven wegens de afgelasting van tal van activiteiten en 

langs de inkomstenzijde behielden we de basissubsidies, alsook de subsidies voor de 

beleidsfocussen.  

 

6.1. Balans 2020 

BALANS   ACTUAL 

  2020 

  12 

      

Vastliggend Actief   11.064,48 

Vorderingen > 1 jaar   0,00 

Voorraden   0,00 

Vorderingen < 1 jaar   699.344,37 

Kredietinstellingen   1.241.555,09 

Overlopende rekeningen   11.281,27 

      

Totaal activa   1.963.245,21 

      

Eigen vermogen   763.320,85 

Schulden > 1   376.500,00 

Schulden < 1   522.966,82 

Overlopende rekeningen   300.457,54 

      

Totaal passiva   1.963.245,21 
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6.2. Resultatenrekening 2020 

 Parantee-Psylos vzw  ACTUAL BUDGET 

   2020 2020 

   12 12 

 UITGAVEN        

       

SD01 AdmFinHr 
 641.284,05 875.550,00 

 
 

     

SD02 InfoMarcom 
     

SD03 Opleiding 
     

SD04 Totaalaanbod 
     

SD05 Clubbegeleiding 
     

SD06 Integratie 
     

 SD02 03 04 05 06  206.104,10 356.500,00 

       

SD09 FUNdamentals 
 83.775,12 108.370,00 

       

 
 

     

SD07 Jeugdsport 
 15.688,38 21.000,00 

       

SD08 Topsport 
 956.800,76 908.753,00 

       

       

       

  TOTAAL UITGAVEN (INCL. EK/WK) 1.903.652,41 2.270.173,00 

       

       

INKOMSTEN        

I10 TOTAAL INKOMSTEN   2.108.478,79 2.296.132,00 

       

  RESULTAAT   204.826,38 25.959,00 

 Anciënniteit  200.000,00  

 Sociaal passief  2.500,00  

 OVER TE DRAGEN RESULTAAT  2.236,38  
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6.3. Uitgaven 2020 in diagram 

 

 

6.4. Inkomsten 2020 in diagram 
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