


Nieuwjaarstrefmoment 
G-sportclubs

Welkom



Op de agenda

- Corona support project

- Inspiratie en ervaringen delen

- (Digitaal) aanbod 2021



Corona SupPORT inspiratiegids



4 thema’s

1. Beperk de schade

2. Investeer in heropstart

3. Zet in op verbinding

4. Activeer de G-sporters



Thema 1:

Beperk de schade



Tegemoetkoming doorlopende kosten 
zonder werking

Huur accommodatie

Onderhoud dieren

…



Tegemoetkoming lidmaatschapsbijdrage

- Korting/terugbetaling gegeven na seizoen 
2019-2020, nadelig voor budget

- Niet voor toekomstige kortingen



Thema 2:

Investeer in heropstart



Extra begeleiders of trainers

Corona toezichter

Opsplitsing in kleinere groepen

…



Huur transport voor veilig vervoer
van G-sporters



Voorzien van vaste belijning op 
toegankelijke locatie

Boccia veld

Sport op het werk belijning

…



Aankoop van extra trainingsmateriaal



Extra vorming van trainers 



Aanbieden van online
workshop/ clinic/ training 

Videomateriaal

Digitaal platform

…
Foto: DIWI



Huur materiaal of extra accommodatie
in functie van alternatief aanbod



Thema 3:

Betrokkenheid en verbinding



Een actie die inzet op de binding
met je G-sporters

Attentie aan huis

activiteit op maat

…



Een actie die inzet op binding
met de clubvrijwilligers

attentie

kaartje

…



Thema 4:

Activeer G-sporters



Abonnement op app(’s) met 
bewegingsvormen



Individueel oefenpakket
voor G-leden



Organisatie van evenement 
voor leden in de club

Foto: Leuven Bears On Wheels





Inspiratie en 
ervaringen delen 







https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfva-
_5zkIAo2EwmD9aE0fo22Ah_SsbhjIidqFzXPwEG63
pyg/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfva-_5zkIAo2EwmD9aE0fo22Ah_SsbhjIidqFzXPwEG63pyg/viewform?usp=sf_link


(Digitaal) aanbod 
Parantee-Psylos



'Normaal' aanbod

• … onder voorbehoud

• Steeds conform de geldende Covid-maatregelen

• 17 juni: Move it! XL te Mechelen

• 30/08 - 03/09: I Like To Move It

• Najaar: tornooien / wandeldagen / …

• Up-to-date aanbod via website



Digitaal aanbod

• Doel: 
• onze leden in beweging brengen + contact

• onze trainers de mogelijkheden tonen van online sporten

• Individueel of in groep (bv. in setting)

• Onderscheid tussen:
• eigen aanbod gericht naar onze leden: via Teams (zie 

ook handleiding)

• open aanbod clubs of andere partners: via facebook of 
Teams

• Divers sportaanbod voor alle doelgroepen + spreiding 
qua timing

• Agenda voor februari +- rond; bijsturing waar nodig



Digitaal aanbod



Live aanbod 

• In de 'tussenfase' komen we met sport naar de 
clubs

• Laagdrempelig, divers aanbod voor 
verschillende doelgroepen/leeftijden/fysieke 
mogelijkheden

• Focus op plezier/beleving/uitdaging

• Maatregelen i.f.v. Covid: buiten, in beperkte 
groepen, mondmaskers, ontsmetting, ...



Camionettecup



Memoride



Go4Orienteering



Move it! Vlaanderen



Verder op de agenda

• Trefdagen PSY op 11 maart en 6 mei 

• Algemene Vergadering 18 maart

• Praktijkdag 8 oktober


