PROJECT

SMASHTGMEE
Volley Vlaanderen wil inzetten op inclusie van G-sporters binnen de volleybalclub. We willen de clubs ondersteunen die via
bijzondere initiaties op evenementen, in instellingen of revalidatiecentra personen aanzetten om zich aan te sluiten bij een
volleybalclub.
Het project ‘SmashtGmee loopt van 1 april 2019 tot en met 1 december 2019. Door initiaties te geven aan G-sporters kunnen clubs
van een subsidie genieten.

WIM.BACKAERT@VOLLEYVLAANDEREN.BE
STEFAAN.DEBRABANDERE@VOLLEYVLAANDEREN.BE

UITGANGSSITUATIE
Momenteel zijn er in Vlaanderen 8 volleybalclubs die een G-werking aanbieden. Drie clubs richten zich op
personen met een fysieke handicap en bieden zitvolley aan. Vijf clubs hebben een aanbod voor personen met
een mentale handicap. Een drietal clubs zijn momenteel bezig met de opstart van een G-werking binnen hun
volleybalclub. Voor dit project geven de clubs initiaties. We raden aan om indien mogelijk een variant van het
volleybal te geven tijdens de initiaties, namelijk: SmashVolley. Een vorm waarbij de nadruk gelegd wordt op de
smash, het meest spectaculaire onderdeel van volleybal. Als dit door een fysieke handicap niet mogelijk is raden
we zitvolley aan.

DOELSTELLING
ALGEMEEN
Door een gerichte promotie van het G-Volley aanbod naar niet-leden toe willen we het aantal G-sporters van
Volley Vlaanderen tegen 2020 zien stijgen. Het doel is zoveel mogelijk personen met een handicap op een leuke
manier in contact te laten komen met volleybal. Na de eerste kennismaking met volleybal tijdens de initiaties is
de stap voor deze personen veel kleiner om zich nadien aan te sluiten bij een club.
SPECIFIEK
Om in aanmerking te komen voor de subsidies moet de club minstens 1 georganiseerde G-sport activiteit mee
begeleiden of zelf een G-sport activiteit organiseren. Tijdens deze activiteit moeten de G-sporters actief
deelnemen. In tweede instantie kunnen clubs daaropvolgend een na-traject van minstens drie initiatielessen
aanbieden in de club waarop gemotiveerde atleten gratis naar toe mogen komen.

SUBSIDIES
Elke club die voldoet aan de operationele en administratieve verplichtingen komt in aanmerking voor de
subsidies.
OPERATIONELE VERPLICHTINGEN
Dit sportpromotionele project moet er op gericht zijn personen met een handicap aan het volleyballen te
brengen via sportinitiaties onder deskundige begeleiding.
Deze initiatielessen dienen als volgt te worden georganiseerd:
o

Elke club moet een eigen projectverantwoordelijke inschakelen.

PROMOTIONELE ACTIVITEIT
o
o
o
o
o

De clubs nemen contact op met een G-sport evenement/instelling/revalidatiecentrum/BuSO school in
de nabijheid van hun club.
De doelgroep zijn personen met een mentale of fysieke handicap.
De lessen worden gegeven door gemotiveerde trainers van de club of door externe
sportgekwalificeerde volleybalexperts.
Binnen deze initiatielessen wordt de oefenstof gegeven zoals inhoudelijk aangereikt door Volley
Vlaanderen; er zal de nodige nadruk gelegd worden op 'SmashVolley’ of zitvolley.
De club vult het formulier in dat terug te vinden is op onderstaande button. Daar worden onder andere
de gegevens opgevraagd van de projectverantwoordelijke.
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BIJ DE CLUB
o

In een ideaal scenario organiseert de club een vervolgtraject in de club, dit is echter niet verplicht. De
gemotiveerde atleten kunnen dan na de initiaties minstens 3 maal gratis terecht in de desbetreffende
club.
o Binnen deze trainingsuren wordt indien mogelijk een combinatie aangeboden tussen
SmashVolley, netbal en (zit)volleybal. De trainingen worden gegeven door gemotiveerde
en/of gediplomeerde trainers van de club.

Invulformulier SmashtGmee

ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN
o

o
o
o

Om aan het project deel te nemen dient de club het formulier in te vullen dat terug te vinden is op
bovenstaande button. De club zal vanuit Volley Vlaanderen op de hoogte gebracht worden of ze in
aanmerking komen.
Pas nadat de aanvraag door Volley Vlaanderen wordt goedgekeurd kan er gestart worden.
Het formulier moet volledig ingevuld worden om het project af te ronden.
In bijlage zitten enkele voorbeelden van briefwisseling voor de communicatie naar de instellingen toe.
Wij raden u aan om deze briefwisseling te personaliseren en ook te gebruiken.
Zie bijlage 1 (vergeet niet om aanpassingen door te voeren voor het verzenden van de brief!)

SUBSIDIEREGELING
Volley Vlaanderen zal na een positieve beoordeling van het projectverslag instaan voor de uitbetaling van
volgende subsidies:
A-SUBSIDIE
Uitbetaling van een subsidie van 100,00 euro indien de club initiaties gaat geven op een event of in een instelling.
o

Deze uitbetaling gebeurt door Volley Vlaanderen eind december na de afloop van het project.

B-SUBSIDIE
Uitbetaling van een subsidie van 100,00 euro indien de club na het geven van de initiatie(s) een lessenreeks van
minstens drie lessen in de club voorziet. Daarbovenop krijgt de club 5 SmashVolleyballen of 2 ‘gewone’
volleyballen.
o

Deze uitbetaling gebeurt door Volley Vlaanderen eind december na de afloop van het project.

C-SUBSIDIE
Uitbetaling van een extra subsidie van 30,00 euro voor iedere nieuw aangesloten G-sporter bij Volley Vlaanderen,
met een maximum van 10 nieuwe leden.
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o

De aansluitingsperiode van de bovenvermelde spelers ligt tussen de start van het project (1 ste initiatie)
en 1 december 2019.

TAKEN VAN DE PROJECTVERANTWOORDELIJKE
o
o
o

Zorgt voor het in orde brengen van de administratieve verplichtingen.
Zorgt dat de operationele verplichtingen allemaal opgevolgd worden.
Is verantwoordelijk voor alle correspondentie met Volley Vlaanderen.

CORRESPONDENTIE MET VOLLEY VLAANDEREN
De correspondentie met Volley Vlaanderen gebeurt per e-mail naar wim.backaert@volleyvlaanderen.be of
stefaan.debrabandere@volleyvlaanderen.be.

4|P a g i n a

CHRONOLOGIE VAN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING
o

o

o

o

Vanaf 1 april 2019 tot uiterlijk 1 november 2019:
De club zorgt ervoor dat de administratieve verplichtingen overgemaakt worden via
onderstaande button.
Binnen de 7 dagen na het indienen van de aanvraag:
Volley Vlaanderen stuurt bij goede ontvangst en nazicht de goedkeuring van hun project naar
de club. Deze goedkeuring zal via mail gebeuren.
Na de initiaties en uiterlijk op 1 december:
De projectverantwoordelijke geeft door hoeveel deelnemers actief hebben deelgenomen en
hoeveel nieuwe leden zijn bekomen door het project.
Nadat alle gegevens ingevuld zijn:
Uitbetaling van de A en B subsidie, uiterlijk 29 december 2019!

Invulformulier SmashtGmee
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E-BOOK SMASHVOLLEY
Volley Vlaanderen heeft een gratis E-book op de markt gebracht in de iTunes-store. Hier is
beeldmateriaal terug te vinden dat als basis kan dienen bij het geven van oefeningen. Dit kan
zowel op school als in de club. Als lesgever is het dan heel eenvoudig om oefenstof aan te
reiken, maar ook kinderen kunnen dan naar de filmpjes kijken om te weten wat exact van hun
verwacht wordt. De app is tot op heden enkel beschikbaar voor iPhone en iPad. Het E-book
kan gedownload worden door de QR-code die hiernaast staat te scannen met een smartphone. Zeker een
aanrader dus!
Lesgevers die geen toegang hebben tot een iPhone of iPad kunnen gelijkaardig beeldmateriaal eveneens
raadplegen door te klikken op onderstaande button:

Instructievideo SmashVolley
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BRIEF VOOR DE INSTELLING
Geachte directie

De huidige Europese topprestaties van onze nationale volleybalploegen 'Red Dragons' en 'Yellow Tigers'
zullen ook u waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Deze zomer waren ze actief op het allerhoogste niveau. De
mannen werden 7De op het WK en de vrouwen namen deel aan de Volley Nation League!
Toch blijft Volley Vlaanderen zich niet blind staren op deze successen. Om die reden wil Volley Vlaanderen
de volleybalclubs ondersteunen die een G-sportwerking aanbieden
Ook u kunt, met uw instelling meewerken aan ons project. Wanneer immers de club in uw instelling de
kans krijgt om enkele initiatielessen te verzorgen, helpt u hen aan het project ‘SmashtGmee’ mee te doen.
Als zij nadien de extra-inspanning leveren om binnen hun eigen club nog 3 initiatielessen te verzorgen en
voldoen aan opgelegde regels vermeld in de bundel ‘SmashtGmee’, kunnen zij rekenen op een subsidie
van Volley Vlaanderen. Deze initiatielessen vallen in de periode van 1 maart 2019 tot en met 1 december
2019.
Geachte directie, wij hopen van harte dat de club de mogelijkheid krijgt om in uw instelling enkele
initiatielessen SmashVolley te geven. SmashVolley is een nieuwe variant van het volleybal die ook voor
jullie begeleiders interessant kan zijn om te gebruiken in de toekomst. Volley Vlaanderen bedankt u al bij
voorbaat.

Met beleefde en sportieve groeten

Geert De Dobbeleer
Algemeen Directeur Volley Vlaanderen

Wim Backaert
Clubcoach Volley Vlaanderen

Stefaan De Brabandere
Clubcoach Volley Vlaanderen

BRIEF VOOR DE OUDERS
Beste ouder(s)

De huidige Europese topprestaties van onze nationale volleybalploegen 'Red Dragons' en 'Yellow Tigers'
zullen ook u waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Deze zomer waren ze actief op het allerhoogste niveau. De
mannen werden 7De op het WK en de vrouwen namen deel aan de Volley Nation League!
Vandaag nam uw zoon of dochter deel aan een volleybalinitiatie die werd georganiseerd door onze
volleybalclub met de steun van Volley Vlaanderen. Wij hopen alvast dat het voor uw zoon of dochter een
leuke en aangename ervaring was!
Indien de initiatie in de smaak viel en uw zoon of dochter de volleybalsport verder wil ontdekken kan dit
steeds op één van onderstaande trainingsmomenten. Wij bieden graag een drietal gratis sessies aan
waarop uw zoon of dochter de kneepjes van het volleybal verder onder de knie kan krijgen.
o
o
o

LOCATIE: ......................................................................................................................
Datum en tijdstip: .............................................................................................................
LOCATIE: ......................................................................................................................
Datum en tijdstip ..............................................................................................................
LOCATIE: ......................................................................................................................
Datum en tijdstip ..............................................................................................................

Wij kijken er dan ook naar uit om u te mogen verwelkomen tijdens de wedstrijden van onze club in de
sporthal. Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze website.

Met beleefde en sportieve groeten

Voor de club
Naam
Functie

Voor Volley Vlaanderen
Geert De Dobbeleer
Algemeen
Directeur
Vlaanderen

Volley

