Volley Vlaanderen wil inzetten op inclusie van G-sporters binnen de volleybalclub. We willen de clubs ondersteunen
die via bijzondere initiaties op evenementen, in instellingen of revalidatiecentra personen aanzetten om zich aan te
sluiten bij een volleybalclub.
Het project ‘SmashtGMee?!’ loopt van september 2021 tot en met 31 mei 2022. Door initiaties te geven aan G-sporters
kunnen clubs van een subsidie genieten. Vanaf het huidige seizoen telt het project ook mee in het jeugdsportfonds.

UITGANGSSITUATIE
Momenteel zijn er in Vlaanderen een twintigtal volleybalclubs die een G-werking aanbieden. Vier clubs
richten zich op personen met een fysieke beperking en bieden zitvolley aan. De andere clubs hebben
een aanbod voor personen met een mentale beperking. Meer en meer clubs zijn momenteel bezig met
de opstart van een G-werking binnen hun volleybalclub.
Voor het project SmashtGMee?! geven de clubs initiaties. We raden aan om indien mogelijk een
variant van het volleybal te geven tijdens de initiaties, namelijk: Smashvolley. Een vorm waarbij de
nadruk gelegd wordt op de smash, het meest spectaculaire onderdeel van volleybal. Als dit door een
fysieke handicap niet mogelijk is raden we zitvolley aan.
DOELSTELLING
ALGEMEEN
Door een gerichte promotie van het G-Volley aanbod naar niet-leden toe willen we het aantal Gsporters en clubs met een G-werking binnen Volley Vlaanderen tegen 2024 zien stijgen. Het doel is
zoveel mogelijk personen met een beperking op een leuke manier in contact te laten komen met
volleybal. Na de eerste kennismaking met volleybal tijdens de initiaties is de stap voor deze personen
veel kleiner om zich nadien aan te sluiten bij een club.
SPECIFIEK
Om in aanmerking te komen voor de subsidies moet de club minstens 2 georganiseerde G-sport
activiteiten mee begeleiden of zelf een G-sport activiteit organiseren. Tijdens deze activiteit moeten
de G-sporters actief deelnemen. In tweede instantie kunnen clubs daaropvolgend een na-traject van
minstens drie initiatielessen aanbieden in de club waarop gemotiveerde atleten gratis naar toe mogen
komen.
SUBSIDIES
Elke club die voldoet aan de operationele en administratieve verplichtingen komt in aanmerking voor
de subsidies.
OPERATIONELE VERPLICHTINGEN
Dit sport promotionele project moet erop gericht zijn personen met een beperking aan het volleyballen
te brengen via sportinitiaties onder deskundige begeleiding.
Deze initiatielessen dienen als volgt te worden georganiseerd:
o

Elke club moet een eigen projectverantwoordelijke inschakelen.
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PROMOTIONELE ACTIVITEIT
o
o
o
o
o

De clubs nemen contact op met een G-sport evenement/instelling/revalidatiecentrum/BuSO
school in de nabijheid van hun club.
De doelgroep zijn personen met een mentale of fysieke beperking.
De lessen worden gegeven door gemotiveerde trainers van de club of door externe
sportgekwalificeerde volleybalexperts.
Binnen deze initiatielessen wordt de oefenstof gegeven zoals inhoudelijk aangereikt door
Volley Vlaanderen; er zal de nodige nadruk gelegd worden op Smashvolley of zitvolley.
De club vult het formulier in dat terug te vinden is op onderstaande button. Daar worden onder
andere de gegevens opgevraagd van de projectverantwoordelijke.

BIJ DE CLUB
o

In een ideaal scenario organiseert de club een vervolgtraject in de club, dit is echter niet
verplicht. De gemotiveerde atleten kunnen dan na de initiaties minstens 3 maal gratis terecht
in de desbetreffende club.
o Binnen deze trainingsuren wordt indien mogelijk SmashVolley of zitvolleybal
aangeboden. De trainingen worden gegeven door gemotiveerde en/of
gediplomeerde trainers van de club.

ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN
o
o
o

o

Om aan het project deel te nemen dient de club het formulier in te vullen dat terug te vinden
is op bovenstaande button.
Om dit formulier in te vullen zal u een mail moeten sturen naar
martijn.bekaert@volleyvlaanderen.be. Hij zal u inloggegevens bezorgen voor uw club.
Het formulier moet volledig ingevuld worden om het project af te ronden. In dit formulier zal
u de initiaties, vervolglessen en nieuwe G-leden kunnen ingeven en staven met
bewijsmateriaal.
In bijlage zitten enkele voorbeelden van briefwisseling voor de communicatie naar de
instellingen toe. Wij raden u aan om deze briefwisseling te personaliseren en ook te gebruiken.
Zie bijlage 1 (vergeet niet om aanpassingen door te voeren voor het verzenden van de brief!)
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SUBSIDIEREGELING
Volley Vlaanderen zal na een positieve beoordeling van het projectverslag instaan voor de uitbetaling
van volgende subsidies:
A-SUBSIDIE
Uitbetaling van een subsidie van 100,00 euro indien de club 2 initiaties gaat geven op een event of in
een instelling.
o

Deze uitbetaling gebeurt door Volley Vlaanderen in de grote vakantie na de afloop van het
project.

B-SUBSIDIE
Uitbetaling van een subsidie van 100,00 euro indien de club na het geven van de initiatie(s) een
lessenreeks van minstens drie lessen in de club voorziet.
o

Deze uitbetaling gebeurt door Volley Vlaanderen eind juni na de afloop van het project.

C-SUBSIDIE
Uitbetaling van een extra subsidie van 20,00 euro voor iedere nieuw aangesloten G-sporter bij Volley
Vlaanderen, met een maximum van 10 nieuwe leden.
o

De aansluitingsperiode van de bovenvermelde spelers ligt tussen de start van het project (1 ste
initiatie) en 45 dagen na de laatste initiatie met als uiterste datum 30 juni 2022.
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TAKEN VAN DE PROJECTVERANTWOORDELIJKE
o
o

Zorgt voor het in orde brengen van de administratieve verplichtingen.
Zorgt dat de operationele verplichtingen allemaal opgevolgd worden.

CHRONOLOGIE VAN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING
Vanaf 1 september 2021 tot uiterlijk 30 juni 2022:
De club zorgt ervoor dat de administratieve functionaliteiten in orde worden gebracht op het platform in
VolleyAdmin2. Deze functionaliteiten omvatten:
Voor 31 maart 2022:
1.
2.
3.

Aanduiden van een projectverantwoordelijke
Gegevens van de instellingen/scholen
Schema van de initiaties op de instellingen ingeven.

Voor 31 mei 2022:
1.
2.
3.

Geven initiaties
Ingeven bewijsmateriaal initiaties
Ingeven aantal G-sporters aanwezig per initiatie

Voor 30 juni:
1.

Indienen nieuw aangesloten G-leden:
o Vanaf start eerste initiatie tot uiterlijk 45 dagen na de laatste initiatie en voor 30 juni 2022.

Op 30 juni 2022 worden de dossiers van SmashtGMee?! gesloten: Volley Vlaanderen bekijkt de
projectverslagen.
o

Najaar 2022 uitbetaling subsidie

CORRESPONDENTIE MET VOLLEY VLAANDEREN
De correspondentie met Volley Vlaanderen gebeurt per e-mail naar
martijn.bekaert@volleyvlaanderen.be.
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BRIEF VOOR DE INSTELLING
Geachte directie

Volley Vlaanderen wil in 2024 dé modelfederatie zijn in België. Om deze missie tot een goed
einde te brengen, werkte Volley Vlaanderen zijn visie uit: Volley Vlaanderen wil de populariteit
van en engagement voor volleybal als diverse en doelgroepgerichte teamsport laten groeien op
een duurzame manier.
Het feit dat Volley Vlaanderen wil focussen op een divers en doelgroepgericht aanbod betekent
ook dat G-sport een belangrijk aspect wordt voor de komende beleidsperiode. Ook de G-sporter
moet immers kunnen genieten van een aanbod op maat.
Om die reden wil Volley Vlaanderen de volleybalclubs ondersteunen die een G-sportwerking
willen aanbieden.
Ook u kunt, met uw instelling meewerken aan ons project. Wanneer immers de club in uw
instelling de kans krijgt om enkele initiatielessen te verzorgen, helpt u hen aan het project
‘SmashtGMee?!’ mee te doen. Als zij nadien de extra-inspanning leveren om binnen hun eigen
club nog 3 initiatielessen te verzorgen en voldoen aan opgelegde regels vermeld in de bundel
‘SmashtGMee?!’, kunnen zij rekenen op een subsidie van Volley Vlaanderen. Deze initiatielessen
vallen in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 mei 2022.
Geachte directie, wij hopen van harte dat de club de mogelijkheid krijgt om in uw instelling
enkele initiatielessen SmashVolley of zitvolley te geven. SmashVolley is een nieuwe variant van
het volleybal die ook voor jullie begeleiders interessant kan zijn om te gebruiken in de toekomst.
Volley Vlaanderen bedankt u al bij voorbaat.
Met beleefde en sportieve groeten

Geert De Dobbeleer
Algemeen Directeur Volley Vlaanderen

Martijn Bekaert
Clubcoach G-volley Volley Vlaanderen

BRIEF VOOR DE OUDERS
Beste ouder(s)
Volley Vlaanderen wil in 2024 dé modelfederatie zijn in België. Daarom wil Volley Vlaanderen
zoveel mogelijk focussen op verschillende doelgroepen.
Het feit dat Volley Vlaanderen wil focussen op een divers en doelgroepgericht aanbod betekent
ook dat G-sport een belangrijk aspect wordt voor de komende beleidsperiode. Ook de G-sporter
moet immers kunnen genieten van een aanbod op maat.
Vandaag nam uw zoon of dochter deel aan een volleybalinitiatie die werd georganiseerd door
onze volleybalclub met de steun van Volley Vlaanderen. Wij hopen alvast dat het voor uw zoon
of dochter een leuke en aangename ervaring was!
Indien de initiatie in de smaak viel en uw zoon of dochter de volleybalsport verder wil ontdekken
kan dit steeds op één van onderstaande trainingsmomenten. Wij bieden graag een drietal gratis
sessies aan waarop uw zoon of dochter de kneepjes van het volleybal verder onder de knie kan
krijgen.
o
o
o

LOCATIE: ......................................................................................................
Datum en tijdstip: .................................................................................................
LOCATIE: ......................................................................................................
Datum en tijdstip ..................................................................................................
LOCATIE: ......................................................................................................
Datum en tijdstip ..................................................................................................

Wij kijken er dan ook naar uit om u te mogen verwelkomen tijdens de wedstrijden van onze club
in de sporthal. Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze website.

Met beleefde en sportieve groeten
Voor de club
Naam
Functie

Voor Volley Vlaanderen
Geert De Dobbeleer
Algemeen Directeur Volley Vlaanderen

