
 
 
 
 

Richtlijnen voor het opmaken van het inhoudelijk en financieel eindverslag in 

functie van de verantwoording van een subsidie voor de organisatie van een 

internationaal of laagdrempelig G-sportevenement 

 

Inhoudelijk verslag 

Volgende punten moeten verplicht beantwoord worden in het eindverslag: 

- Naam G-sportevenement 

- Datum G-sportevenement 

- Locatie 

- Aangeboden sporttakken/sportdisciplines 

- Aantal bereikte deelnemers en uit welke landen 

- Doelgroep 

o Personen met een verstandelijke handicap 

o Personen met een fysieke handicap 

o Personen met een visuele handicap 

o Personen met een auditieve handicap 

o Personen met een psychische handicap 

o Personen met autisme 

o Jeugd 

o Volwassenen 

o Senioren 

o Mannen 

o Vrouwen  

- Geef kort (max. 1 A4) toelichting bij het verloop van het evenement (vb. wat waren positieve 

punten, wat waren knelpunten of verbeterpunten, …). 

Voeg sfeerbeelden van het evenement toe (foto, video, …).  

Voeg foto’s en/of videobeelden toe die de visibiliteit (gebruik promotiemateriaal) voor Sport 

Vlaanderen aantonen.  

 

Financieel verslag 

Vul het excelformulier in bijlage aan met de effectieve gemaakte kosten. Deze afrekenstaat dient 

ondertekend te worden door de verantwoordelijke. 

De verantwoordingsstukken (facturen ed) kunnen steekproefsgewijs opgevraagd worden.  

 

 

 

 



 
 
 
 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de G-sportconsulent in jouw provincie. 

Sport Vlaanderen promotiedienst Antwerpen 

• G-sportconsulent: Koen Meeusen, Veerle Van Deun en Inge Ruts 

• Email: koen.meeusen@sport.vlaanderen , veerle.vandeun@sport.vlaanderen , 

inge.ruts@sport.vlaanderen  

• Adres: Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals 

• Telefoon: 014/85.96.60 

 

Sport Vlaanderen promotiedienst Limburg 

• G-sportconsulent: Hilde Bauduin 

• Email: hilde.bauduin@sport.vlaanderen  

• Adres: Gouverneur Verwilghensingel 13, 3500 Hasselt 

• Telefoon: 011/30.08.01 

 

Sport Vlaanderen promotiedienst Oost-Vlaanderen 

• G-sportconsulent: Katrien De Clercq en Lieve Callens 

• Email: katrien.declercq@sport.vlaanderen , lieve.callens@sport.vlaanderen  

• Adres: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent 

• Telefoon: 09/243.12.80 

 

Sport Vlaanderen promotiedienst Vlaams-Brabant en Brussel 

• G-sportconsulent: Wim Serneels en Carine Moens 

• Email: wim.serneels@sport.vlaanderen , carine.moens@sport.vlaanderen  

• Adres: Zandstraat 3, 1981 Hofstade 

• Telefoon: 015/61.82.60 

 

Sport Vlaanderen promotiedienst West-Vlaanderen 

• G-sportconsulent: Mathieu Verbrugghe 

• Email: mathieu.verbrugghe@sport.vlaanderen  

• Adres: Nijverheidsstraat 114, 8310 Assebroek 

• Telefoon: 050/50.23.20 
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