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De Vlaamse regering maakte 
bekend dat ze 87,3 miljoen euro 
uittrekken voor de lokale sport-, 
cultuur- en jeugdverenigingen. 
Dit is het zogenaamde 
noodfonds. Daarnaast gaat 
er 10 miljoen naar een aantal 
sportstructuren die niet 
betoelaagd worden via het 
Gemeentefonds. OKRA-SPORT+ 
valt als sportfederatie onder 
deze laatste categorie. Op die 
manier kunnen we zo’n 87.500 
euro geven aan de clubs of 
trefpunten.

Corona hakt er stevig in. 
Daarom besliste de Vlaamse 
Regering om 87,3 miljoen uit te 
trekken voor de lokale sport-, 
cultuur- en jeugdverenigingen. 
83,9 miljoen wordt verdeeld 
door de steden en gemeenten. 
De overige 3,4 miljoen wordt 
voorzien voor de Brusselse en 
de faciliteitengemeenten. De 
lokale overheden kunnen vrij 
kiezen hoe men de middelen 
inzet en hoeveel budget naar 
welke verenigingen gaat. Klop 
hiervoor als club of trefpunt 
gerust aan bij de gemeente. 

Daarnaast wordt er door de 
Vlaamse regering nog eens 
10 miljoen uitgetrokken 
voor o.a. sportfederaties. 
Concreet betekent dit dat je 
als sportfederatie een deel 
van deze pot toebedeeld kunt 
krijgen waarbij je maximaal 40% 
mag gebruiken ter compensatie 
van het geleden nettoverlies en 
minimaal 60% kunt inzetten voor 
ofwel financiële ondersteuning 
van de clubs ofwel deze inzet 
voor acties die gericht zijn naar 
jeugd en/of G-sport. 

OKRA-SPORT+ heeft ervoor 
gekozen om 35% van het 
bedrag te gebruiken voor de 
compensatie van het geleden 
financieel verlies ten gevolge 
van de coronacrisis. We denken 
daarbij aan de gevolgen door 
ledenverlies, annulatie van 
activiteiten (criteriums, Elke 
calorie telt) en terugbetaling 
van competitiegelden. 
Daarnaast grijpen we deze 
kans aan om samen te 
werken met SportsCloud. Een 
sportmarketingbedrijf die onze 
federatie zal helpen om de 

binding met sporters en clubs 
te versterken (= ledenbehoud) 
en potentiële leden te bereiken 
(= ledenwerving).

Dan blijft er nog 65% of zo’n 
87.500 euro over. Aangezien 
we weinig jeugd of G-sporters 
hebben, kiezen we ervoor dat 
dit bedraag naar de clubs en 
trefpunten vloeit. Om een deel 
van de koek te krijgen moet 
je als club of trefpunt enkele 
engagementen aangaan, waarbij 
je minstens 50 punten verzamelt. 
Op die manier wil OKRA-SPORT+ 
jullie als club of trefpunt 
stimuleren om deel te nemen 
aan bovenlokale initiatieven 
of projecten, waarmee je de 
werking opnieuw kunt activeren.

De koek wordt eind 2021 
verdeeld onder alle clubs die 

de 50 punten behaalden.  

Deelname aan Door Aantal toegekende punten

Sportfonds volleybal = organisatie als club 50 punten/club

Jeugdfonds krachtbal = organisatie als club 40 punten/club

Criterium** = organisatie als club 30 punten/club

Memoride** = organisatie als club 30 punten/club

Iedereen wereldkampioen** = organisatie als club
= club op basis van # deelnemers

10 punten/club
1 punt/deelnemer

Initiatiesessie 'Krachtbal op school' = organisatie als club 10 punten/club

Regionale forumdag = # sportverantwoordelijken 5 punten/SV/club

Regionale sportdag = club op basis van # deelnemers 1 punt/deelnemer

kwBootcamp** = club op basis van # deelnemers 1 punt/deelnemer

De criteria om deze punten te behalen zijn op dit moment* deelname aan:

*Het noodfonds wordt eind 2021 verdeeld onder alle clubs die de 50 punten behaalden.
**Meer uitleg over dit item op de achterzijde



Organisatie criteriumactiviteit

Wat is een criteriumactiviteit?
Een criteriumactiviteit is een wandel, fiets, jog of mountainbike activiteit die je als sportclub organiseert 
op een welbepaalde dag en die opgenomen wordt in een globale kalender.
Leden kunnen op de activiteiten (opgenomen in de kalender) stempels verzamelen en op het einde 
van het jaar een aandenken ontvangen (indien ze voldoende punten hebben verzameld.

Hoe organiseer ik een criteriumactiviteit die in aanmerking komt voor het noodfonds?
Is je sportclub aangesloten bij de federatie voor de sporttak waar ze een criteriumactiviteit voor 
organiseren in 2021, dan verdien je reeds automatisch 30 punten voor het noodfonds.

Is je sportclub aangesloten bij de federatie voor een sporttak waar je graag een criteriumactiviteit 
voor wenst te organiseren, dan kan je een aanvraag indienen bij frank.lenders@falos.be. Je kan in 2021 
een aanvraag indienen voor de organisatie van een activiteit in 2022 om aanspraak te maken op de 30 
punten binnen het noodfonds.

Mag mijn sportclub 2 criteriumactiviteiten organiseren voor meer punten?
Sportclubs die in 2021 reeds een criteriumactiviteit hebben georganiseerd, krijgen geen extra punten 
als zij in 2022 diezelfde criteriumactiviteit opnieuw organiseren. Organiseren zij in 2022 een tweede 
activiteit, dan worden er wel bijkomende punten toegekend.

Een sportclub die in 2021 nog geen activiteit organiseerde, kan een aanvraag indienen om in 2022 twee 
activiteiten te organiseren om zo dus 2 x 30 punten te verdienen.

kwBootcamp

Een nieuwe sportieve buitenactiviteit voor je afdeling die je zelf kan begeleiden? Dat is KWBootcamp. 
Onder begeleiding van een sportief lid uit je afdeling, dat hiervoor wordt opgeleid door FALOS-SPORT+, 
werk je in groep op een leuke manier aan je conditie. De activiteit is geschikt voor iedereen, ongeacht 
je niveau van fitheid.

De online-opleiding voor lesgevers van 'KWBootcamp' is achter de rug. We hebben wel voor 
jullie een opname gemaakt van dit webinar (bij downloads). Zo kan je met deze info aan de slag 
in jullie afdeling. Vergeet zeker jullie lesgever, vanuit jullie eigen afdeling, niet door te geven aan  
jonathan.goetvinck@falos.be.

Meer informatie over hoe je deze activiteit kan opstarten en hoe je ons vervolgens je aantal 
deelnemers moet doorgeven om punten toegekend te krijgen voor het noodfons kan je bekomen via  
jonathan.goetvinck@falos.be.



Memoride

Wat is memoride?
Natuurlijk wordt er overal veel belang gehecht aan het actief houden of opnieuw activeren van ouderen, 
omdat bewegen nu eenmaal belangrijk is! Niet alleen voor de fysieke gezondheid, maar zeker ook voor 
het cognitief en sociaal welzijn. Uiteraard blijft het belangrijk om de spieren fit te houden, maar het 
ophalen van al die heerlijke herinneringen en die dan delen met de andere mensen rondom je, dat 
maakt alles zoveel mooier, aangenamer en zinvoller. Memoride biedt die unieke ervaring aan. Omdat 
de software gebaseerd is op Google Streetview, kunnen de deelnemers overal fietsen waar ze dat 
wensen. Langs het huis waar ze vroeger gewoond hebben, door het dorp waar ze opgegroeid zijn of de 
Mont Ventoux beklimmen.

Voor wie?
Memoride is uitermate geschikt voor mensen met een beperkte bewegingsmogelijkheid. Met trappers 
die voor een stoel geplaatst worden, een tablet met software van Google Streetview en een connectie 
met een groot scherm kunnen de deelnemers virtueel fietsen en hun beleving delen met andere 
mensen rondom hen.

Aanpak (Materiaal en lesgevers)
OKRA-SPORT+ kocht 2 sets materiaal aan: trappers – tablet en software. In het voorjaar van 2021 worden 
vrijwilligers opgeleid om met het materiaal aan de slag te gaan.
Interesse om deze opleiding te volgen?
Geef dan een seintje aan: info@okrasportplus.be of 02 246 44 35.

Hoe organiseren?
Vanaf het najaar van 2021 kan je als trefpunt een lesgever aanvragen. Die komt dan met het materiaal 
ter plaatse om je leden te laten genieten van het unieke concept van memoride. Je kan de sessie 
organiseren voor de leden van je eigen trefpunt in een zaal of samenwerken met een dienstencentrum 
en/of woonzorgcentrum in jouw buurt. De lesgever kan je aanvragen via jouw regiosecretariaat.

Kostprijs en voorwaarden
Voor een sessie met lesgever en materiaal betaal je 50 euro + verplaatsingsonkosten voor een dagdeel.
Als trefpunt zorg je voor:

 � een lokaal
 � een beamer (kan eventueel via het regiosecretariaat geleend worden)
 � een scherm of witte muur.

Iedereen wereldkampioen

Het wereldkampioenschap wielrennen strijkt van 18 tot 26 september 2021 neer in Vlaanderen.  OKRA-
SPORT+ doet ook mee. We dagen elke fietser uit om tijdens de periode juli t.e.m. het wereldkampioenschap 
in september minstens 267 kilometer, de afstand die de renners zelf moeten afleggen, te fietsen. 
Hiervoor tellen alle fietstochten die in OKRA-SPORT+verband gefietst worden. Alle fietsers die hierin 
slagen ontvangen hun ‘regenboogtrui’. Ga jij de uitdaging aan en word jij ook wereldkampioen? 

Concreet
Opdracht: Fiets in OKRA-verband 267 km (verspreid over verschillende ritten) gedurende de maanden 
juli – augustus - september. Registratie gebeurt door het trefpunt
Wie het doel haalt ontvangt een ‘iedereen wereldkampioen’-hesje
Deelnameprijs: moet nog bepaald worden (afhankelijk van eventuele sponsoring)
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