
Samen met Parantee-Psylos

Jouw club,
non-stop voor 
G-sport
Samen met Parantee-Psylos



 Jouw club, non-stop voor G-sport 

Wat is Parantee-Psylos? 
Parantee-Psylos vzw is een erkende en gesubsidieerde sportfederatie 
met een aanbod voor alle sporters met een beperking of kwetsbaarheid. 
We zijn er voor alle niveaus, van initiatie tot topsport. We stimuleren het 
sporten in georganiseerd clubverband. De leden van onze G-sportfederatie 
zijn dus sportclubs, zowel puur recreatieve clubs als competitieve clubs.

Parantee-Psylosclubs  
of integratieclubs

Integratieclubs zijn reguliere 
clubs die bij een reguliere (of valide) 
sportfederatie aangesloten zijn.  
Zij hebben een inclusieve G-sport-
werking of een G-sportafdeling. 
Parantee-Psylos werkt samen met 
meer dan 25 reguliere sportfede-
raties en ondersteunt hen om een 
G-sportbeleid uit te werken en hun 
G-clubs te begeleiden. 
Dat doen ze o.a. door een nauwe 
samenwerking met de G-sportcon-
sulenten van Sport Vlaanderen en 
enkele centrumsteden.

Parantee-Psylosclubs zijn  
ofwel exclusieve G-sportclubs  
ofwel G-afdelingen.  
Exclusief wil zeggen dat G-sporters 
samen in groep sporten, met of 
tegen elkaar. Een G-afdeling is 
een onderdeel van een reguliere 
sportclub die ook voor een aanslui-
ting bij Parantee-Psylos koos. Onze 
G-sportfederatie heeft momenteel 
meer dan 125 aangesloten clubs. 
Via verschillende projecten onder   
clubbegeleiding en jeugdsport  
ondersteunen we de Parantee- 
Psylosclubs bij hun dagelijkse 
werking.
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Waarom je club aansluiten 
bij Parantee-Psylos?

Onze sporters verdienen laagdrempelige sportclubs met een kwalitatief 
aanbod die inspelen op de mogelijkheden en wensen van hun leden.   
Daarom ondersteunt Parantee-Psylos de aangesloten clubs op maat, 
proactief en vraaggestuurd.  

In ruil voor het lidmaatschap geniet jouw club van volgende voordelen: 

 Een uitgebreide  
clubbegeleiding.  
Samen met jou werken we aan 
de sportclub van de toekomst 
volgens 6 thema’s: structuur, 
promotie & communicatie, 
sportaanbod, extern netwerk, 
knowhow en positief klimaat.

 Een verzekering burgerlijke  
aansprakelijkheid (BA) en 
lichamelijke ongevallen (LO) 
voor alle sportactiviteiten die 
de club organiseert of waar-
aan de club deelneemt.
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Enkele voordelen die we voor de zes thema’s voorzien:

Structuur  
van de club

• Verzekering (BA, LO, rechtsbijstand) 
• Nieuwsbrief met interessante informatie  

voor clubbestuurders
• Voordelige tarieven voor sportkledij en trofeeën

Promotie en  
communicatie  
door de club

• Promotie via communicatiekanalen  
van Parantee-Pyslos

• Clubfiche op de website en op de sportdatabank

Sportaanbod • Sportactiviteiten onder leiding van scheidsrech-
ters en competente sportverantwoordelijken

• Voordelige deelnametarieven

Extern netwerk  
van de club

• Subsidies Sport Vlaanderen, G-sport Vlaanderen
• Subsidies stad of gemeente
• Goedkoper tarief in gemeentelijke sporthal 
• Voordeeltarief Sportwerk Vlaanderen 
• Tegemoetkoming mutualiteit

Knowhow  
binnen de club

• Vormingsaanbod voor trainers
• Vormingsaanbod voor clubbestuurders 

Positief klimaat  
in de club

• Ondersteuning ethische thema’s en GDPR
• Aanstellen Aanspreekpunt Integriteit (API)

En dat is maar een klein aanbod van alle voordelen.  
Het volledige overzicht vind je op onze website.  
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Wie kan zich aansluiten  
bij Parantee-Psylos? 

Wie kan lid worden?

Sportclubs kunnen lid worden van 
Parantee-Psylos en bijgevolg wor-
den ook alle leden (via het lidmaat-
schap bij die club) lid van onze 
G-sportfederatie. Zowel sportclubs 
met rechtspersoonlijkheid (bv. een 
vzw-statuut) als sportclubs zonder 
rechtspersoonlijkheid (bv. een 
feitelijke vereniging) kunnen aan-
sluiten.

Kan een sporter  
individueel  
aansluiten bij  
Parantee-Psylos?

Sporters worden in principe via een 
sportclub lid van Parantee-Psylos.
Een overzicht van alle Parantee- 
Psylosclubs vind je op onze website. 
Als je niet kan of wil aansluiten bij 
een club is het ook mogelijk om aan 
te sluiten via de individuele lidmaat-
schapsformule.

De enige voorwaarde waaraan een 
sportclub moet voldoen, is dat ze 
minstens tien leden telt waarvan 
vijf leden met een beperking of 
kwetsbaarheid die sport beoefe-
nen. De club moet minstens de 
ambitie hebben om na een jaar dat 
aantal te bereiken. 

Daarnaast is ook het aanstellen 
van een bestuur en het bijhouden 
van een ledenlijst noodzakelijk. 
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Neem contact op  
met Parantee-Psylos

Een club die wenst aan te sluiten bij 
Parantee-Psylos, neemt best con-
tact op met een medewerker van 
Parantee-Psylos die verantwoorde-
lijk is voor clubondersteuning: 
lore.schaut@parantee-psylos.be.
De procedure wordt stap voor stap 
toegelicht, wij komen graag op 
bezoek.

Vul de aanvraag in 

Je club vult eerst het formulier in 
op onze website. Daarna krijg je 
een bevestiging en neemt de club- 
ondersteuner contact op voor het 
opvragen van een ledenlijst en 
het bezorgen van de statuten  
en/of een intern reglement.
De definitieve aanvaarding van 
jouw nieuwe club gebeurt op de 
algemene vergadering in maart 
van het daaropvolgende jaar.  
Van zodra je aangesloten bent, 
ontvang je een factuur voor 
het aantal leden (minimum van 
150 euro per club). Je kan op elk 
moment nieuwe leden doorgeven.

Hoe kan je aansluiten?
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Hoeveel kost  
het lidmaatschap?

Clubs betalen voor hun leden een 
jaarlijkse bijdrage van 15 euro of 
5 euro per persoon (uitzondering 
voor exclusieve sportclubs voor 
personen met psychische kwets-
baarheid). Een individueel lidmaat-
schap kost 25 euro per jaar.

Hoe geef ik als club 
leden door?

Aangesloten clubs kunnen nieuwe 
leden op elk moment doorgeven 
via het formulier op onze website. 

Meer info is te vinden bij 
Anneleen Monsieur, 
ledenadministratie 
@parantee-psylos.be.
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Contacteer ons
info@parantee-psylos.be
www.parantee-psylos.be
+32 (0)9 243 11 70

@paranteepsylos

Parantee-Psylos vzw
Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Ondernemingsnummer

0417.754.155

Rekeningnummer 
IBAN: BE74 0682 3627 0607 – BIC: GKCCBEBB

RPR Gent

Meer informatie
Clubondersteuner
lore.schaut@parantee-psylos.be  
+32 (0)9 243 11 72
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