


Identiteit



 ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties die zich op een 

competitieve of recreatieve manier richten naar mensen met een beperking 

of kwetsbaarheid; 

 begeleidt topsporters met een beperking op maat;

 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. 



NABIJ

DESKUNDIG

GRENSVERLEGGEND



7 (8) doelgroepen

 Blinden en slechtzienden

 Doven en slechthorenden

 Verstandelijke beperking

 Autisme(spectrumstoornis)

 (Psychische) kwetsbaarheid

 Fysieke beperking – sport met rolstoel

 Fysieke beperking – sport zonder rolstoel

 Chronische aandoeningen



Performante en financieel 
gezonde (net)werking SD1

Opleiding & vormingskansen 
(BO) SD3

Communicatie (BO) & promotie 
(BO) & fondsenwerving & 
marketing SD2

Integraal 
G-topsportbeleid 
(BF) SD8

Classificatie SD10

Totaalaanbod op maat (BO) SD4

Clubondersteuning (BO) SD5

Integratiebeleid (BO) SD6

Jeugdsportbeleid (BF) SD7
Laagdr. beweegtraject (BF) SD9
Innovat. clubbeleid (BF) SD11
Project G-sportcoach in RC
Individueel toeleidingtraject Breedtesport

Elien (1)

Topsport

Steven (1)

Management

Jessica (1)
(directeur)

Communicatie

Jeroen (1)

Bas
(0,7)

Lore
(1)

Thomas
(1)

G-sport-
coaches 

(1)

Anneleen
(0,25)

Dieter
(0,8)

Els
(0,2)

Kelly
(0,8)

Sofie
(1)

(0,2)
Silke
(0,6)

Team-
mana-

gers

Liga-
trainers

(0,2)
Tom
(0,4)

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers
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