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UITGANGSSITUATIE
G-sport is er voor sportievelingen waarbij het bewegen en beleven net even anders is.
Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking krijgen bij G-sportclubs de kans om
op hun eigen niveau te sporten in een reguliere sportclub. Volley Vlaanderen zet volop in op Gsport en biedt twee varianten: zitvolley en G-smashvolley.
Momenteel zijn er in Vlaanderen een twintigtal volleybalclubs die een structureel G-aanbod in
hun werking voorzien. Enkele 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.
Binnen het project Smasht-G-Mee?! Geven de clubs initiatie. We raden aan om indien mogelijk
een variant van het volleybal te geven tijdens de initiaties, namelijk: G-smashvolley. Smashvolley
legt de nadruk op het meest spectaculaire onderdeel van het volleybal: de smash! Als dit door
een fysieke beperking niet mogelijk is, raden we zitvolley aan.

DOELSTELLING
ALGEMEEN
Door een gerichte promotie van het G-aanbod naar niet-leden toe wil Volley Vlaanderen niet
alleen het aantal G-sporters binnen de federatie, maar ook het aantal clubs met een G-werking
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 aan minstens 2 georgansieerde Gsport activiteiten mee begeleiden of deze activiteiten zelf organiseren. Tijdens deze activiteit
moeten de G-sporters actief deelnemen. In tweede instantie kunnen clubs daaropvolgend via
een na-traject van minstens 3 lessen waaraan de gemotiveerde atleten gratis mogen deelnemen
de eerste stappen zetten om een eigen werking op te starten en hun eerste G-leden aansluiten.
Hiervoor zijn telkens bijkomende subsidies voorzien.
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PROJECTVERLOOP
PROJECTVERANTWOORDELIJKE
Elke deelnemende club dient een projectverantwoordelijke aan te duiden. Deze zal zowel de
administratieve kant als de operationele uitvoering van het dossier opvolgen voor de club. De
voorzitter of clubsecretaris geeft de
Taken van de projectverantwoordelijke:
§
§
§
§
§

Zorgt voor het in orde brengen van de administratieve verplichtingen
Zorgt voor de opvolging van het operationele gebeuren
Volgt de deadlines op en vult het dossier tijdig aan
Zal bij elke wijziging in het initiatieschema VV minstens 1 week op voorhand verwittigen
Is verantwoordelijk voor alle correspondentie met VV inzake dit project

De correspondentie met Volley Vlaanderen gebeurt per e-mail naar
martijn.bekaert@volleyvlaanderen.be.

PROJECTDOSSIER
Om aan het project deel te nemen dient de club alle informatie over externe partner, instelling
of school en de te geven initiaties in te vullen in het projectdossier via VolleyAdmin2. Belangrijk:
deze gegevens moeten correct en volledig zijn!
Het formulier moet volledig ingevuld worden om het project af te ronden. Sommige items
kunnen uiteraard niet ingevuld worden voor dat de initiaties plaatsvinden (bijvoorbeeld: aantal
deelnemers per initiatie, nieuwe leden,…). Het formulier is dusdanig aangemaakt dat het
mogelijk is om toch alle noodzakelijke gegevens tijdig in te geven.
Op de website van Volley Vlaanderen kan je een eenvoudig stappenplan terugvinden.

EXTERNE INITIATIES
Dit sportpromotionele project moet er op gericht zijn personen met een beperking aan het
volleyballen te brengen via sportinitiaties onder deskundige begeleiding.
Enkele voorwaarden
§ Doelgroep: personen met een beperking
§ Om in aanmerking te komen voor subsidies moet de club minstens 2 georganiseerde G-sport
activiteiten mee begeleiden of zelf een G-sport activiteit organiseren.
§ De club vertegenwoordigen op schoolsportdagen wordt ook goedgekeurd als initiatie. Elke
sessie of groep die deelneemt telt dan als een initiatie. Je noteert ook telkens het aantal
deelnemers.
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Voorafgaand aan de initiatie
§ De clubs nemen contact op met een organisator van een G-sport evenement, een
instelling, een revalidatiecentrum of een school voor buitengewoon onderwijs in de
nabijheid van hun club.
§ De projectverantwoordelijke vult, voor het geven van de initiaties, de gegevens van de
organisatie of instelling, de externe verantwoordelijke en de momenten van de initiaties in.
De verantwoordelijke zal gecontacteerd worden om de initiatiemomenten te bevestigen.
Tijdens de initiatieles
§ De club schakelt een gemotiveerde (en indien mogelijk gediplomeerde) trainer van de club in
die de initiaties gaat geven.
§ Binnen deze initiaties wordt de nadruk gelegd op Smashvolley of zitvolley. Verderop
verwijzen we jullie naar mogelijke oefenstof en oefenvormen.
§ Bezorg de deelnemers aan het einde van de sessie (of via de verantwoordelijke) een flyer of
brief waarbij je hen informeert over het vervolg van deze sessie. Zorg dat de enthousiaste
deelnemers meteen binnen de club aan de slag kunnen en niet te lang moeten zoeken naar
meer informatie.
Na de initiatieles
§ De projectverantwoordelijke vult in het online projectdossier via VolleyAdmin2 per initiatie
het aantal deelnemers aan.

LESSENREEKS IN DE CLUB
In een ideaal scenario organiseert de club een vervolgtraject waarbij gemotiveerde atleten
minstens 3 maal gratis terecht kunnen in de desbetreffende club.
Binnen deze trainingsuren wordt bij voorkeur Smashvolley of zitvolleybal aangeboden. De
trainingen worden steeds gegeven door gemotiveerde en/of gediplomeerde trainers van de club.
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ENKELE DEADLINES OP EEN RIJTJE
Het is zeer belangrijk dat de administratieve verplichtingen tijdig in orde gebracht
worden in VolleyAdmin2. Hieronder zetten we de verschillende deadlines op een rijtje.
Datum

Verwerking

31 maart

Aanduiden van een projectverantwoordelijke
Ingeven gegevens van de instellingen of scholen
Ingeven schema van de externe initiaties

31 mei

Geven van de initiaties
Ingeven bewijsmateriaal initiaties
Ingeven aantal deelnemende G-sporters per initiatie

30 juni

Einde project – alle dossiers worden afgesloten
Dit is de laatste dag waarop je nieuwe leden n.a.v. het SGM-project kan
registeren via de gelijknamige tab in het dossier in VolleyAdmin2. Enkele
leden die zijn aangesloten tot uiterlijk 45 dagen na de laatste initiatie en voor
30 juni komen in aanmerking.
Volley Vlaanderen bekijkt de projectverslagen en zal de subsidies toekennen.
Het resultaat wordt via e-mail aan de projectverantwoordelijke meegedeeld.
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ONDERSTEUNING DOOR DE FEDERATIE
CONTACT- & PROMOTIEMATERIAAL
Volley Vlaanderen stelt voor alle deelnemende clubs kant en klaar contact- en
promotiemateriaal ter beschikking. Je kan de materialen gratis downloaden via de projectpagina
op de website van Volley Vlaanderen.
§
§
§
§

Modelbrief voor de instelling
Modelbrief voor de ouders
Bewerkbare flyer voor initiaties
Folder G-werking Volley Vlaanderen

OEFENSTOF
De federatie werkt momenteel aan specifieke oefenstof voor G-volleybal. In afwachting hiervan
verwijzen we jullie graag door naar de oefenbibiliotheek op onze website. In deze bibliotheek
kunnen jullie heel wat interessante oefenvormen vinden.
Tevens stellen we jullie een clinic G-volleybal gratis ter beschikking.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Volley Vlaanderen voorziet een financiële ondersteuning onder de vorm van 3 subsidies. Het
online projectdossier via VolleyAdmin2 zal de basis vormen voor het toekennen van deze
subsidies. Een overzicht van de bedragen en voorwaarden vind je op de volgende bladzijde.
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SUBSIDIEREGELING
Volley Vlaanderen zal na een positieve beoordeling van het online projectverslag
instaan voor de uitbetaling van volgende subsidies:

A-SUBSIDIE
Elke deelnemende club die minstens 2 initiaties gaat geven op een event of een instelling wordt
beloond met een subsidie van €250.

B-SUBSIDIE
Elke deelnemende club die nadien een lessenreeks van minstens 3 lessen in de club voorziet
ontvangt een bijkomende subsidie van €100.
Opgelet! Enkel wie de A-subsidie behaalt, komt in aanmerking voor de B-subsidie.

C-SUBSIDIE
Per nieuw aangesloten G-sporter bij Volley Vlaanderen tijdens de projectperiode (= tussen de
start van de eerste initiatie tot 45 dagen na de laatste initiatie) betaalt Volley Vlaanderen €10
aan de club en dit voor maximaal 20 leden per club.
Opgelet! Enkel wie de A-subsidie behaalt, komt in aanmerking voor de C-subsidie.
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SMASHVOLLEY
SmashVolley is een volleybalvariant waarbij de smash centraal
staat. Het verlagen van het net, toelaten van een bots en vangen van de
bal zorgen er tevens voor dat deze vorm snel door elke speler wordt
opgepikt en hen in een mum van tijd laat genieten van de meest
spectaculaire techniek van het volleybal.
Afhankelijk van de doelgroep (1ste, 2de of 3degraad) zijn er verschillende
levels. Binnen elk level zijn er variaties mogelijk om elk kind zoveel mogelijk
tot zijn recht te laten komen.
Laat het smashen maar beginnen!!!

Benieuwd naar meer? Bekijk dan zeker de oefenbibliotheek smashvolley.

ZITVOLLEY
Zitvolleybal is de paralympische variant van het zaalvolleybal. Het zorgt ervoor dat ook mensen
met een fysieke beperking kunnen volleyballen. Sterk teamwerk, een doordachte strategie en
snelle reacties zijn onmisbaar bij zittend volleybal.
De spelregels komen grotendeels overeen. Zo gelden dezelfde opstellingsregels, is de
puntentelling identiek en zijn de speltechnieken gelijkaardig. Maar waar zit dan het verschil?
Wat maakt van zitvolleybal zo’n snelle en dynamische sport?
§
§
§
§

Een kleiner veld: 6 meter op 10 meter
Een lager net: bij dames 1,05 meter, bij heren 1,15 meter
Verplicht contact met de speelvloer (romp of zitvlak)
Een opslag mag afgeblokt worden

Wil je meer weten over Zitvolleybal, bekijk dan zeker eens volgend filmpje.
In België mag iedereen met of zonder beperking zitvolleyballen. In Vlaanderen zijn de ploegen
gemengd en worden er toernooien gespeeld op recreatief niveau. Om deel te nemen aan de
internationale competitie moet het team bestaan uit 6 spelers met een fysieke beperking en is
classificatie vereist.
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