Hierbij vindt u een overzicht van de 10 gesubsidieerde projecten:
Project

Inhoud project

Subsidie

Nieuwe
Schaatsinfrastructuur
Ruggeveld te Deurne,
Antwerpen

Bouw van een nieuw schaatscomplex op de site Ruggeveld met € 1.037.500
een schaatspiste van 30mx60m en van 30mx15m. Dit ter
vervanging van de oude schaatshal die vorig jaar om dringende
veiligheidsredenen werd afgebroken.

'De Basvelden²' Zonhoven

Uitbreiding en versterken van de sportsite 'de Basvelden' door € 849.758
de gemeente Zonhoven i.s.m. 3 sportverenigingen: realisatie van
een
trampolinehal
met
multifunctionele
ruimtes,
padelterreinen en een voetbalcomplex voor de (gefusioneerde)
voetbalclub.

Sport- en recreatiedomein Uitbreiding en renovatie van de bestaande voor iedereen € 463.715
De Merel te Brecht
toegankelijke sportsite in samenwerking met het
gemeentebestuur, de tennisclub en private partners op een
bestaande sportsite. Realisatie van een nieuwe tennishal en
sportzaal, renovatie van 6 tennisvelden en aanleg van
padelterreinen. De site bestaat vandaag al uit petanquebanen,
basketbalveld,
pannaveld,
beachvolleybalveld,
cyclocrossparcours en aansluiting op het mountainbikenetwerk.
Dit wordt nog aangevuld met een loopomloop en bootcamp
beweegbos.

Bouwen van een turn- en Bouw van een gymnastiekhal met danszaal i.f.v. en met € 642.652
danshal bij GBS De Rekke te participatie van de bestaande turnverenigingen zodat zij hun
Stabroek
werking verder kunnen uitbouwen. Daarnaast zullen de zalen ten
dienste staan van scholen en andere (sport)verenigingen.

Tennisclub T.C. Tenkie vzw Uitbreiding van Sportpark Kiewit Hasselt waarin T.C. Tenkie vzw € 489.566
Hasselt
investeert in een nieuwe topsport-tennishal met 4
indoorcourts, 3 nieuwe padelterreinen, een nieuw miditennisterrein, 2 nieuwe petanquebanen, fitness, crossfit, dans
en players lounge. Daarnaast worden de 6 bestaande indoor
tenniscourts vernieuwd en de 12 outdoor courts heraangelegd.

Transfo
Zwevegem

Climbing Bouw van een klimhal met de 3 Olympische disciplines: lengte, € 411.300
boulder en speedklimmen op de site Transfo Zwevegem. Ook
komt er een polyvalente ruimte in de oude transformatorenpost.
De nieuwe klimhal komt er in de plaats van de huidige kleinere
klimzaal Blueberry Hill in Kortrijk, die tegen 2022 moet
verdwijnen omwille van appartementsbouw.

Zilverberg uitbreiding 100m De huidige infrastructuur bestaat uit drie schietstanden: 6 € 214.230
stand te Kontich
banen van 15m, 11 banen van 25m en 6 banen van 100m. Om
aan de grote vraag en toestroom van leden te kunnen voldoen,
wordt een bijkomende schietstand met 8 banen van 100 meter
gerealiseerd. Dit wordt gefinancierd door de 3 aanwezige clubs.

Sportpark Maarkedal

Centraliseren van 4 bestaande voetbalinfrastructuren waarvan € 384.615
er 2 zonevreemd zijn. Daarnaast worden terreinen voor nieuwe
sporten waarvoor er in de streek geen accommodatie is,
aangelegd: padel, padbol en korfbal. De hele site wordt tot slot
een hotspot voor wandelaars en fietsers.

KTA Brugge renovatie
atletiekinfrastructuur,
kunstgrasveld en aanleg
power hill

Het KTA Brugge is een unieke (top)sportschool in West- € 169.576
Vlaanderen. Buiten de schooluren wordt de sportinfrastructuur
opengesteld
voor
externen.
Met de subsidie wordt de atletiekinfrastructuur en het
kunstgrasveld gerenoveerd en wordt een power hill aangelegd.
Dit maakt deel uit van een "masterplan brede school", waarmee
men een breed publiek aan het sporten willen brengen. Men
streeft naar innovatieve infrastructuur, die integraal toegankelijk
is voor alle doelgroepen. Stad Brugge is partner en
medefinancier.

Bokshal
Boxing
Houtland te Gits

Team Realisatie van een boksaccommodatie - trainingsinfrastructuur, € 272.543
noodzakelijk voor het opvangen van het stijgend aantal leden.
Deze trainingsinfrastructuur zal ook gebruikt worden als locatie
voor kleine boksevents en provinciale samenwerking met andere
boksclubs. Daarnaast wordt er ook nog een bijgebouw (oude
hangar/loods) gerenoveerd tot sportlokaal voor meerdere sportdoeleinden.

€ 4.935.455

