
Algemeen
Verzamel alle informatie over G-sport

Neem contact op met de regionale consulent G-sport van
Sport Vlaanderen/VGC

Neem contact op met je sportfederatie

Neem contact op met de sportdienst van je stad of gemeente

Intern
Creëer draagvlak binnen het bestuur van je club

Stel een werkgroep samen

Duid een vaste contactpersoon aan voor de G-werking

Extern
Lijst de bestaande (sport)clubs met een G-werking op

Bezoek eens een bestaande G-werking

Lijst de vindplaatsen op

Neem contact op met vindplaatsen en peil naar de noden en behoeften

Ga op zoek naar partners

Actieplan voor het opstarten van een G-werking

1 Informeren en analyseren



Afbakenen
Bepaal welke sport(tak) je wil aanbieden

Kies je doelgroep(en)

Kies een leeftijdscategorie

Kies een niveau: recreatief of competitief

Stem je aanbod af op het reeds bestaande G-sportaanbod

Formuleer doelstellingen

Begeleiding
Zoek trainers en begeleiders binnen de club

Lanceer indien nodig een externe oproep voor trainers
en/of begeleiders

Vraag een gratis lesgever aan voor 10 lesuren bij Sport Vlaanderen

Verloon je trainers en begeleiders op een correcte manier
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 Afbakenen

Voorbereiden



Opleiding
Bekijk de opleidingsmogelijkheden voor je trainers en begeleiders

Communiceer de opleidingsmogelijkheden en stimuleer trainers
om die te volgen

Zoek praktische brochures voor je doelgroep

Sportaccommodatie
Reserveer een vaste sportaccommodatie

Zorg voor een toegankelijke sportaccommodatie

Bereikbaarheid
Zoek naar geschikte vervoersmogelijkheden

Trainingsmoment en -frequentie
Pin een vast trainingsmoment vast

Bepaal de trainingsfrequentie

Sportmateriaal
Zorg voor voldoende (aangepast) sportmateriaal

Informeer je over de subsidie bij G-sport Vlaanderen vzw voor
G-sportmateriaal



Begroting
Maak een begroting op

Informeer je over de subsidie voor opstartende G-werkingen bij Sport 
Vlaanderen

Informeer naar subsidies of ondersteuning binnen je stad of gemeente

Zoek sponsors die zich aan een G-werking willen binden

Teken in op projectoproepen

Lidgeld
Zorg voor een duidelijk beleid rond lidgeld

Promotie voeren
Maak je G-sportaanbod bekend binnen de club en enthousiasmeer

Promoot je G-werking om G-sporters te rekruteren

Organiseer kennismakingsactiviteiten

Stel de vaste contactpersoon voor

4 Uitvoeren



Start trainingen
Start de trainingen

Vraag de G-sporters hoe je het best aanpassingen kan maken

Maak eventueel gebruik van een medische fiche

Clubactiviteiten
Nodig de G-sporters uit voor de clubactiviteiten

Evalueren
Ga regelmatig in gesprek om feedback te vragen

Maak een grondige evaluatie met de werkgroep of in
een evaluatievergadering

Deel ervaringen en vier successen

Bijsturen
Stuur de G-werking bij en maak toekomstplannen
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