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Weyts kent eerste middelen uit noodfonds 
toe aan 

verschillende sportactoren 

 
De Vlaamse Regering besliste afgelopen zomer -na de eerste coronagolf- € 10 
miljoen steun toe te kennen aan sportstructuren. De middelen komen uit het 
coronanoodfonds en worden nu verdeeld onder de sportstructuren die niet 
betoelaagd zijn via het Gemeentefonds. “Deze middelen zullen onder meer 
gebruikt worden ter ondersteuning van sportfederaties die hun verlies hiermee 
deels kunnen compenseren ”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “We 
bieden de sportsector hiermee de nodige steun bij hun basiswerking of bij de 
heropstart van hun sportactiviteiten.” 

 
De coronacrisis schudt het Vlaamse verenigingsleven en bij uitbreiding de sportsector 
danig door elkaar. Clubs moeten creatief zijn om de nodige inkomsten nog binnen te 
halen zodoende in hun basiswerking te kunnen blijven voorzien. De ene vereniging 
organiseerde niet één, maar twee afhaaleetfestijnen, een andere sportclub ging de 
creatieve toer op met de verkoop van zelfgebreide clubsjaals. Organisaties, 
gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding konden 
een dossier bij Sport Vlaanderen indienen om de nodige financiële steun aan te vragen. 

 
Concreet krijgen -na de eerste indienronde- nu vijf structurele organisaties, 21 
gesubsidieerde sportfederaties en twee organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding 
ruim € 3,5 miljoen middelen uit het noodfonds. “Het toegekende steunbedrag kunnen zij 
besteden aan de eigen werking en aan de begeleiding van de heropstart in de sportsector 
van hun leden of doelgroep”, zegt Weyts. 

 
De overige middelen uit het noodfonds worden verdeeld onder andere mogelijke indieners 
bij een tweede aanvraagronde. 

 
Hierbij vindt u de lijst met de gesubsidieerde organisaties/federaties uit de 1ste ronde. 

 
Structurele organisaties (5) 

Vlaamse Wielerschool vzw € 25.000 

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw € 25.000 

De FitnessOrganisatie vzw € 50.000 

Gezond Sporten Vlaanderen vzw € 50.000 

Sportwerk Vlaanderen vzw € 50.000 

Totaal € 200.000 



Gesubsidieerde sportfederaties (21) 

Basketbal Vlaanderen vzw € 175.223,66 

Cycling Vlaanderen vzw € 135.023,95 

Danssport Vlaanderen vzw € 131.902,71 

FROS Multisport Vlaanderen vzw € 208.351,14 

Golf Vlaanderen vzw € 121.979,80 

Motorsport Vlaanderen vzw € 40.436,56 

Paardensport Vlaanderen vzw € 145.676,32 

Parantee-Psylos vzw € 142.508,32 

Rugby Vlaanderen vzw € 63.969,85 

Sporta-federatie vzw € 217.679,13 

Sportievak vzw € 142.028,15 

Squash Vlaanderen vzw € 53.810,74 

Tennis Vlaanderen vzw € 333.467,03 

Triatlon Vlaanderen vzw € 63.519,94 

Vlaamse Karate Federatie vzw € 70.650,15 

Vlaamse Roeiliga vzw € 51.729,17 

Vlaamse Schaatsunie vzw € 36.446,30 

Voetbal Vlaanderen vzw € 585.416,75 

Volley Vlaanderen vzw € 198.819,70 

Wandelsport Vlaanderen vzw € 164.637,25 

Wind en Watersport Vlaanderen vzw € 161.220,16 

Totaal € 3.244.496,78 

 

Organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding (2) 

Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw € 26.847,80 

Vlaamse Traditionele Sporten vzw € 35.918,00 

Totaal € 62.765,80 

 

 
 

 
 

 

 


