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Vlaamse Tafeltennisliga vzw

Rapportering beleidsfocus innovatie 2018
Project Tabletennis@work

Regelgevend kader 

Decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de 
georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de 
uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen.

Contactpersoon beleidsfocus innovatie

Jo Willems
jowillems@vttl.be
+32 473 23 61 32
+32 2 527 53 72

WERKINGSVERSLAG 2018

Uw werkingsverslag 2018
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 

AANTAL DEELNEMERS/SPORTCLUBS 2018

Aantal aangesloten sportclubs en leden (toestand op ledendatum 2018)

Aantal sportclubs
000

Aantal leden
000

Raming aantal deelnemers/sportclubs (subsidieaanvraag)

Aantal sportclubs
008

Aantal leden Aantal niet-leden
400

Totaal aantal deelnemers
400

Aantal deelnemers/sportclubs (rapportering)

Aantal sportclubs
000

Aantal leden
000

Aantal niet-leden
000

Totaal aantal deelnemers
000

Bemerkingen aantal deelgenomen sportclubs en deelnemers 2018 (optioneel)
Omdat er voor het 2de jaar op rij weinig of geen reactie kwam op onze mails en voorstellen naar de 
bedrijven hebben we dit project stopgezet. Er werden hiervoor geen specifieke kosten gemaakt. Voor 2019 
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werd geen nieuwe aanvraag ingediend.

BEOORDELINGSCRITERIA 2018

Criterium 1

Toon aan de mate waarin het project in 2018 innovatief was.

Criterium 1
Nihil

Criterium 2

Toon aan waarom jullie project in 2018 voldoende laagdrempelig was om sporters te bereiken.

Criterium 2
Nihil

Criterium 3

Toon aan de mate waarin het project in 2018 in de sportclubs geïmplementeerd werd, de mate van 
samenwerking met partners en de mate van bovenlokale samenwerking in 2018, zodat het project na afloop 
van de aanvullende subsidies succesvol voortgezet kan worden.

Criterium 3
Nihil

Criterium 4

Op welke wijze werden de beoogde doelstellingen en effecten in 2018 gemonitord? Werden de beoogde 
resultaten ook behaald?

Criterium 4
Nihil

OCCASIONELE MEDEWERKERS 2018

Upload hier rechtsonder de occasionele medewerkers van wie de loonkosten of dienstverhuringskosten als 
subsidieerbare kost binnen dit project gerapporteerd zijn.
Maak hiervoor gebruik van het sjabloon uit de folder Info.

Uw occasionele medewerkers 2018
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 

KOSTEN 2018

Subsidieerbare kosten 

Kosten Kostenrekening Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting
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04. 
Dienstverhuringskosten/v
ergoeding voor 
verenigingswerk voor 
occasionele 
sporttechnische en andere 
medewerkers

61460075 € 1.500,00 € 0,00

05. Verplaatsingskosten 
sporttechnische 
medewerkers

61200075 € 100,00 € 0,00

05. Verplaatsingskosten 
sporttechnische 
medewerkers

62311075 € 400,00 € 0,00

07. Drukwerken 61300075 € 1.000,00 € 0,00
09. Transportkosten 
sportmateriaal

61250075 € 1.000,00 € 0,00

10. Aankoop / huur / 
afschrijving sportmateriaal

61151075 € 2.000,00 € 0,00

12. Specifieke kosten, 
noodzakelijk voor de 
kwaliteitsvolle uitvoering 
van het innovatieproject 
waarvoor het agentschap 
Sport Vlaanderen 
voorafgaand zijn 
schriftelijk akkoord heeft 
gegeven

61180175 € 5.000,00 € 0,00

Niet-subsidieerbare kosten

Voor de niet-subsidieerbare kosten dient u geen kostenrekeningen te vermelden.

Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

€ 500,00 € 0,00

Totalen (begroting)

Subsidieerbare kosten
€ 11.000,00

Niet-subsidieerbare kosten
€ 500,00

Totalen (begroting)
€ 11.500,00

Totalen (rapportering)

Subsidieerbare kosten
€ 0,00

Niet-subsidieerbare kosten
€ 0,00

Totalen (rapportering)
€ 0,00

Afschrijvingstabel
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Upload hier de afschrijvingstabel(len) met aanduiding van de materiële en/of immateriële activa die in 2018 als 
subsidieerbare kost ingezet zijn binnen dit project.

Afschrijvingstabel
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 

Analytisch grootboek 2018

Upload hier uw analytisch grootboek 2018 in 2 formaten.
Het analytisch grootboek omvat de individuele boekingen gegroepeerd per analytische code.

Uw analytisch grootboek 2018 in PDF
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 

Uw analytisch grootboek 2018 in Excel of CSV
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 

Diverse documenten

Indien u dit wenst, kunt u hier bijkomende (info)documenten toevoegen aan uw rapportering 2018.

Diverse documenten
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 


