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Rapportering beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod 2020
Project King Pong

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 laagdrempelig sportaanbod

Wesley Van Den Noortgate
wesleyvandennoortgate@vttl.be
+32 475 92 04 17
+32 2 527 53 72

WERKINGSVERSLAG 2020

Werkingsverslag 2020
Geüploade documenten
Werkingsverslag beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod 2020 Vlaamse Tafeltennisliga.pdf

Tijdstip upload: 12/03/2021 19:05

AANTAL DEELNEMERS/SPORTCLUBS 2020

Aantal aangesloten sportclubs en leden (toestand op ledendatum 2020)

Aantal sportclubs
170

Aantal leden
9051

Raming aantal deelnemers/sportclubs (subsidieaanvraag)

Aantal sportclubs
50

Aantal leden
550

Aantal niet-leden
3000

Totaal aantal deelnemers
3550

Aantal deelnemers/sportclubs (rapportering)

Aantal sportclubs
42

Aantal leden
445

Aantal niet-leden
1457

Totaal aantal deelnemers
1902

Bemerkingen aantal deelgenomen sportclubs en deelnemers 2020 (optioneel)
Het aantal niet-leden zal in werkelijkheid veel hoger liggen, maar we beschikking niet over alle gegevens. 
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Dit omdat de niet-leden apart moeten ingegeven worden in de app en we daarvoor afhangen van de 
discipline van de clubs en externe partners (leden kunnen voor clubs gemakkelijk geselecteerd worden op 
basis van link met onze databank). De functie om dat ook mogelijk te maken voor externe partners werd 
nieuw ingebouwd in 2020 en was nog niet voldoende ingeburgerd. Daarom werd voor hen nog eens een 
bevraging gedaan via enquête. Slechts 31 partners hebben gereageerd van de 437 die een account 
hebben. In werkelijkheid zal dus het aantal niet-leden nog veel hoger zijn dan 1457 als we over alle 
gegevens zouden beschikken. Anderzijds was er wel een lichte daling te verwachten door de impact van de 
COVID pandemie. In effectief gemeten getallen kunnen we dat zien in het aantal deelnemende clubs. 
Weliswaar was de terugval heel beperkt. In 2019 waren er 46 clubs en in 2020 weren er 42. Het aantal 
accounts in ons netwerk van externe partnes is zelfs nog toegenomen van 727 naar 746. We hebben de 
impact van de pandemie dus kunnen beperken.

BEOORDELINGSCRITERIA 2020

Criterium 1

In welke mate richtte het laagdrempelig sportproject zich in 2020 tot de niet-georganiseerde, licht- of anders 
georganiseerde sporter en in welke mate wordt in een opvolgprogramma voorzien nadat de vooropgestelde 
doelstelling bereikt is?

Criterium 1
Door te netwerken met externe partners bereikten we in 2020 minstens 1403 niet-georganiseerde sporters 
die we niet konden bereiken via onze clubs. In het werkingsverslag staat een lijst van onze netwerk. 
Deelnemers kwamen uit scholen, dienstencentra, gemeente, enzoverder. Via ons platform worden onze 
partners gefaciliteerd om tafeltennis aan te bieden aan diverse doelgroepen. Gezien het platform doorheen 
de jaren van het project is uitgegroeid naar diverse doelgroepen, werd het vanaf 2021 omgedoopt tot 
"platform voor doelgroepen" onder de URL doelgroepen.vttl.be (voorheen kingpong.vttl.be). King Pong 
(beginners vanaf 9 jaar) is nu 1 doelgroep binnen het platform tussen andere doelgroepen Prins Pong 
(beginners onder 9 jaar), G-pong (beginnende G-sporters) en S-pong (beginnende seniors).

In 2020 hebben onze clubs ook minstens 54 niet-aangesloten sporters kunnen bereiken door onderstaande 
activiteiten te organiseren.
• Initiatie en/of interne competitie voor recreanten vanaf 16 jaar
• Initiatie voor kinderen onder 9 jaar
• Initiatie en/of interne competitie voor personen met een beperking
• Naschoolse initiatie in samenwerking met school
• Senior Pong voor 55+

Het project is gericht op duurzame activiteiten, geen éénmalige evenementen. Ondertussen zit het aanbod 
verankerd bij een aantal externe parters en een deel van onze clubs, waardoor een opvolgprogramma werd 
verzekerd.

Criterium 2

In welke mate heeft het laagdrempelig sportproject in 2020 begeleiding van de sporters voorzien?

Criterium 2
Op de -12 jarigen competitie na, werden in 2020 alle andere activiteiten gericht op het begeleiden van de 
deelnemers.
- Het naschools aanbod gebeurde onder de vorm van initiatie, ofwel in de club ofwel in de school.
- De initiaties voor kinderen onder 9 jaar bestonden uit het aanleren van algemene bewegingsvaardigheden
in combinatie met tafeltennisgerichte vaardigheden.
- Voor de laagdrempelige instapcompetitie was geen begeleiding noodzakelijk, maar wel wenselijk. Het is
een eerste opstap voor jonge beginners waarbij de competitie niet wekelijks is maar op bepaalde
weekenddagen en tegen meerdere ploegjes op één dag om meer speelervaring te hebben. Door de impact 
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van COVID is er in 2020 veel geplande competitie niet kunnen doorgaan.
- In kader van G-pong werden ook in 2020 enkele activiteiten toegelaten waarvoor er specifieke begeleiding 
wordt voorzien voor deze doelgroep.
- Voor senior Pong werden ouders spelers in de club begeleid op een recreatieve manier. Tips en informatie 
om deze doelgroep te begeleiden waren beschikbaar op ons platform.

Voor begeleiding op bovenlokale evenementen hadden wij ook onze medewerking in begeleiding voorzien 
voor de Luuks beweegdagen, die door de COVID pandemie niet zijn doorgegaan.

Door meerjarige deelname in het project hebben we vele clubs tegen 2020 beter leren omgaan met het 
begeleiden van specifieke doelgroepen. Hier is nood aan omdat veel clubs gewend zijn om jeugd op te 
leiden, maar dikwijls niet gewend zijn aan het begeleiden van heel jonge kinderen, G-sporters, Senioren of 
recreanten in het algemeen!

Criterium 3

In welke mate was het laagdrempelig sportproject in 2020 laagdrempelig, creatief en uitdagend om sporters 
naar duurzame sportbeoefening toe te leiden?

Criterium 3
Vaardigheden werden stapsgewijs opgebouwd voor nieuwe beginners. Gevorderde recreanten of jonge 
kinderen konden (afhankelijk van de structuur binnen de club) doorschuiven naar andere groepen met een 
hoger niveau. King Pong bood dan voornamelijk de allereerste stappen in een weg naar meer sporten en 
diende de sporters vooral te motiveren omwille van zijn laagdrempeligheid, doelgroep-gerichtheid en 
mogelijkheid tot doorgroeien.

Naast de deelnemers te prikkelen tot verbeteren van hun vaardigheden werd ook de competitie onder de 
deelnemers gestimuleerd via het aangepast wedstrijdsysteem op het platform van KING PONG. Dit systeem 
beloont deelname + overwinningen met punten. Het systeem is creatief ontworpen door onszelf en heeft 
aangezet om op regelmatige basis deel te nemen. Het is laagdrempelig voor minder sterke deelnemers 
omdat ze punten voorgift krijgen op sterkere deelnemers. De sterkere spelers krijgen hierdoor tegelijk ook 
meer uitdaging. Dit systeem werd in 2020 toegepast in onze clubs maar ook in sommige scholen was het 
heel populair.

Alle provincies organiseerden in 2020 een -12 jarigen competitie die een eerste opstap vormt voor jonge 
beginners. Weliswaar diende deze te worden onderbroken door de COVID pandemie.

Voor de oudste doelgroep, de senioren, blijft het aantal deelnemende clubs in Vlaanderen ook in 2020 
eerder beperkt. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een speciale formule om nog toegankelijker te worden 
voor deze doelgroep. Dat werd ingediend als nieuw laagdrempelig project en inmiddels aanvaard.

Last but not least werden clubs voor hun deelname in 2020 beloond met vernieuwend laagdrempelig en 
creatief materiaal. Er werd gekozen voor een nieuw soort pakket t.o.v. vorige jaren, zodat clubs hun aanbod 
konden verruimen en de beleving van de sporters verder te verbeteren. Het materiaal van 2020 bestond uit:
- schuifpaletten (nieuw 2020)
- afbakening potjes (nieuw 2020)
- coördinatie ladder (nieuw 2020)
- moussen ballen
- spinwiel (nieuw 2020)
- kleinere paletjes voor kinderen -9 (nieuw 2020)
- net om ballen te vangen (nieuw 2020)
- trainingsballen

Criterium 4

Beschrijf in welke mate het laagdrempelig sportproject in 2020 duurzame producten of trajecten ontwikkelde, 
zodat het project na afloop van de aanvullende subsidies succesvol voortgezet kan worden.
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Criterium 4
Alles rond het project werd opgebouwd naar duurzaamheid.
- Bij de afloop van 2020 werd het kingpong platform omgedoopt naar 'platform voor doelgoepen' en werd 
de URL gewijzigd naar doelgroepen.vttl.be. Dit werd gedaan omdat het platform ooit is ontstaan met één 
doelgroep genaamd maar gaandeweg werd uitgebreid naar meerdere doelgroepen. Alle informatie op het 
platform blijft ter beschikking en kan nog verder worden opgebouwd.
- Vanaf 2021 zullen wij de doelgroep Seniors uitwerken tot een waardevol onderdeel.
- Vanaf 2020 werd op het platform een functionaliteit toegevoegd om externe partners toe te laten op 
activiteiten en deelnemers te registreren. Deze worden weergegeven op de interactieve map.
- De Interactieve map geeft alle accounts weer op een geografische manier en toont ook waar er welke 
activiteiten doorgaan. Het aantal is in 2020 verder toegenomen.
- Clubs dienden steeds zelf voor begeleiders in te staan bij al hun activiteiten, zodat deze na afloop van het 
project eigen redzaamheid hebben opgebouwd om verder te kunnen zonder financiële ondersteuning.
- In 2020 werd vernieuwend materiaal als ondersteuning bezorgd aan de deelnemende clubs. De nieuwe 
materialen komen van pas om het aanbod te verruimen ook naar de toekomst. Vanaf eind 2020 werd een 
nieuwe samenwerking opgestart met onze partner tafeltenniswinkel Shop-ping. Per doelgroep werden 
pakketten samengesteld om als bundel te verkopen, gekoppeld aan de oefenstof op het platform. Deze 
samenwerking is gestart met het oog op continuïteit, nadat de ondersteuning via materiaal zal weg vallen. 
Clubs kunnen zo hun eigen weg vinden naar het materiaal.
- Door te kiezen voor een platform i.p.v. drukwerken, beschikken wij nu over een middel waarop verdere 
uitbreiding heel snel en gemakkelijk kan gebeuren.

Criterium 5

Met welke relevante partners en stakeholders werd in 2020 samengewerkt voor het laagdrempelig 
sportproject?

Criterium 5
Wanneer we enkel kijken naar externe partners (= alle accounts - TTC clubs en particulieren) dan is er in 
2020 t.o.v. 2016 een stijging van 25%. De doelstelling om te stijgen tegen 2020 met 20% t.o.v. de nulmeting 
in 2016 is dus behaald. Al onze partners en zijn terug te vinden op kingpong.vttl.be op een interactieve map. 
Onze clubs zijn onze lokale opvangnetten, maar alle scholen, dienstencentra, sportdiensten en andere 
externe partners die tafeltennis aanbieden zijn onze tentakels naar de niet-georganiseerde sporters.

Op bovenlokaal niveau boden wij onze diensten aan bij Sport Vlaanderen voor de Luuks beweegdagen en 
hebben we in 2020 een nieuw partnerschap opgestart met MOEV voor instuiven. Het was de bedoeling dat 
wij enkele pilootprojecten lieten gebeuren om het resultaat te evalueren en uit te breiden nadien. Helaas 
werden zo goed al alle evenementen geannuleerd door de COVID pandemie. Er is wel één instuif moment 
kunnen doorgaan in Merksplas in september 2020 in samenwerking tussen MOEV Antwerpen, VTTL en een 
club. Het bleek een groot succes te zijn.

Voor de verdeling van materiaal werkten we samen Shop-ping en de shop van TT-Kempen. Vanaf eind 2020 
werd een nieuwe duurzame samenwerking opgestart met onze partner tafeltenniswinkel Shop-ping. Per 
doelgroep werden pakketten samengesteld om als bundel te verkopen, gekoppeld aan de oefenstof op het 
platform. Deze samenwerking is gestart met het oog op continuïteit, nadat de ondersteuning via materiaal 
zal weg vallen. Clubs kunnen zo hun eigen weg vinden naar het materiaal.

Criterium 6

In welke mate richtte het laagdrempelig sportproject zich in 2020 op het inclusieve diversiteitsbeleid van de 
organisatie of de aangesloten clubs?

Criterium 6
De laagdrempelige clubactiviteiten en ons platform van King Pong 2020 waren gericht op diverse 
doelgroepen. Ons platform werd zelfs qua benaming aangepast naar doelgroepen.vttl.be en elke doelgroep 
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heeft zijn eigen onderdeel verworden:
- Beginners onder 9 jaar = Prins Pong
- Personen met een beperking = G-Pong
- Beginners vanaf 9 jaar = King Pong
- Recreatieve senioren = Senior Pong

Door onze clubs gerichte en laagdrempelige activiteiten te laten organiseren hebben we onze clubs aangezet 
om zicht te richten op doelgroepen. De clubs konden enkel deelnemen door bepaalde activiteiten te 
organiseren met vooraf bepaalde doelgroepen.
- voor recreatie activiteit: clubleden met lidstatuut van recreant of niet-leden.
- voor G-sport activiteit: clubleden met geregistreerde G-Sporter categorie of niet-leden met een beperking.
- voor benjamin initiatie: clubleden van leeftijdscategorie -9 of niet-leden van leeftijdscategorie -9.
- voor senioren activiteit: clubleden 55+ of niet-leden 55+

Criterium 7

In welke mate heeft het laagdrempelig sportproject in 2020 de participatie van mensen uit kansengroepen in 
het reguliere sportclubaanbod bevorderd?

Criterium 7
6 clubs hadden in 2020 in kader van het project een duurzaam aanbod voor personen met een beperking.
7 clubs hadden in 2020 in kader van het project een aanbod voor senioren.

Het project is gericht op doelgroepen, waardoor clubs zich ook beter kunnen richten op mensen uit 
kansengroepen. We stimuleren ze om gericht te werken. Bij de senioren bijvoorbeeld kon men sport 
overdag aanbieden, dat geschikt is voor mensen die werkloos zijn of gepensioneerden. De activiteiten voor 
personen zonder beperking richtten zich op deze doelgroep met een aangepaste begeleiding.

Naast ons club aanbod, hadden we ook partners in ons netwerk die zicht richtten op kansengroepen zoals de 
50 geregistreerde lokale dienstencentra in 2020, maar ook de revalidatiecentra die gebruik maakten van ons 
aanbod in hun programma.

Criterium 8

Op welke wijze werden de beoogde doelstellingen en effecten in 2020 gemonitord? Werden de beoogde 
resultaten ook behaald?

Criterium 8
De doelstellingen werden gemonitord via de webapplicatie waar de clubs hun activiteiten dienden te 
registreren: elke sessie op datum en locatie, lesgevers en deelnemers zijn geregistreerd. Voorheen was het 
enkel voor clubs mogelijk, en sinds 2020 hebben wij ook deze mogelijkheid toegevoegd voor andere 
organisatoren in onze netwerk (scholen, dienstencentra, etc.). Dit kon in 2020 niet meer tijdig worden 
gepromoot, waardoor wij deze toepassing enkel hebben gebruikt om onze clubs te monitoren, Vanaf 2021 
willen wij het ook promoten bij ons partners om te zien hoeveel activiteit er is bij andere organisatoren. Om 
een idee te hebben van de activiteiten bij andere organisatoren in 2020 werd een bevraging gedaan, waarop 
niet alle hebben geantwoord.

Wanneer we enkel kijken naar externe partners (dus niet clubs en particulieren) dan is er t.o.v. 2016 een 
stijging van 25%. Doelstelling om te stijgen tegen 2020 met 20% t.o.v. de nulmeting in 2016 is dus behaald.

42 clubs namen deel aan het project, dat is vier minder dan vorig jaar. Dat is 25% van het totaal aantal clubs 
(170 in seizoen 2019-2020). De doelstelling van 30% te halen tegen 2020 is dus niet gelukt. We waren echter 
wel mooi op schema tot 2019, maar de COVID crisis heeft bemoeilijk om nog meer clubs over de schreef te 
trekken in 2020.

Het beoogde aantal niet-leden werd hoogstwaarschijnlijk gehaald, maar omdat er op de bevraging in 2020 
een groot deel van de partners niet heeft geantwoord hadden we maar een greep op het totale aantal. 1403 
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niet-leden werden via duurzame activiteiten bij onze partners bereikt. Via onze clubs werden 54 niet-leden 
geregistreerd. Het registreren van niet-leden bij onze clubs was weliswaar een nieuw gegeven, waardoor het 
enige discipline heeft vereist om dat te laten doen. We kunnen ervan uitgaan dat we dus ook bij onze clubs 
niet het echt totale aantal hebben kunnen meten. Omdat we door een eerdere bevraging al eens een heel 
hoog aantal niet-leden deelnemers hadden gemeten bij onze partners, was het doel gezet op 3000. Met een 
totaal van 1457 bij clubs en partners hebben we niet het totale aantal gemeten en zal in werkelijkheid wel 
ons doel bereikt zijn. Zeker kunnen we het niet zeggen, maar rekening houdend dat slechts een kleine greep 
van partners (37 van de 437) heeft geantwoord en we met hen alleen al bijna de helft van onze doel hebben 
behaald, lijkt het meer dan logisch.

Het beoogde aantal leden werd net niet gehaald (geraamd 500, deelgenomen 445). Dit aantal zal wel de 
werkelijkheid benaderen en we wijten dit tekort aan de COVID crisis. Gezien deze crisis denken wij dat het 
resultaat nog goed was, Het was geen gemakkelijk jaar voor onze clubs. De federatie heeft ook leden 
verloren door de crisis jammer genoeg.

22 van de niet-leden deelnemers uit 2019 en 2020 zijn op het moment van nazicht in maart 2021. Dit is 
slechts een greep uit het aantal omdat wij pas laat in 2019 begonnen zijn met registratie van niet-leden in de 
app. Een toevoeging die wij hebben gemaakt op vraag van Sport Vlaanderen. Deze toevoeging was nuttig om 
nu ook verder te gebruiken in ons nieuwe project voor laagdrempelig sporten vanaf 2021. Het zal nu veel 
duidelijker kunnen gemeten worden hoeveel niet-leden deelnemers er effectief aansluiten doordat we de 
registraties van niet-leden gaan vergelijken met onze ledendatabank op een later tijdstip.

Criterium 9

Welke communicatiestrategie werd in 2020 opgezet om nieuwe sporters aan te trekken met het oog op 
regelmatige sportbeoefening?

Criterium 9
Onze strategie was netwerking. Ieder op zijn niveau, federatie, clubs en externe partners,
1. De federatie communiceerde met clubs die een laagdrempelige aanbod (willen) voorzien. De federatie 
communiceerde ook met bovenlokale organisatoren.
2. Deze clubs communiceerden op lokaal niveau met partners uit ons netwerk of brengen nieuwe partners 
aan in ons netwerk.
3. Via de partners kregen we toegang tot diverse doelgroepen. Parantee-Psylos kon helpen om G-sporters te 
vinden. Scholen verzamelden kinderen om deel te nemen aan de naschoolse activiteit. Sportdiensten 
maakten promotie voor de recreanten activiteit in de club. Enzovoort.

Clubs werden na de zomer van 2020 speciaal opgeroepen om nieuwe kinderen onder 9 jaar aan te trekken 
en deze de testbatterij uit het PRINS PONG onderdeel van de testbatterij te laten doen. Dit zou alles worden 
gedaan met hulp van coördinatie van medewerkers via de federatie maar helaas zorgde de tweede golf van 
COVID ervoor dat er geen aanvragen kwamen. Anders was dit zeker een mooie afsluiter geweest naar 
promotie toe voor ons vierjarig project. Uiteraard kunnen wij een nieuwe poging op eigen krachten doen 
wanneer de crisis is gaat liggen.

Op het einde van 2020 werd een nieuwe samenwerking opgestart met tafeltenniswinkel shop-ping om 
aangepaste pakketten aan te bieden die gelinkt zijn aan de oefeningen op ons platform. De communicatie 
hiervan zal gericht zijn vanaf 2021 op organisatoren, om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar 
materiaal.

OCCASIONELE MEDEWERKERS 2020

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.
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Occasionele medewerkers 2020
Geüploade documenten
OccasioneleMedewerkers2020_BFldsa.xlsx

Tijdstip upload: 12/03/2021 10:41

KOSTEN 2020

Subsidieerbare kosten

Kosten Kostenrekening Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

01. Brutosalaris 
occasionele 
sporttechnische en 
administratieve 
medewerkers

62000080 7 500,00 €

01. Brutosalaris 
occasionele 
sporttechnische en 
administratieve 
medewerkers

62020080 2 100,00 € 9 353,74 € Brutoloon Wesley van den 
Noortgate (brutoloon: 
8.063,57 euro + 
vakantiegeld: 1.290,17 
euro)

02. RSZ-
werkgeversbijdrage 
occasionele 
sporttechnische en 
administratieve 
medewerkers

62100080 2 400,00 € 2 867,02 € RSZ-werkgeversbijdrage 
Wesley van den Noortgate

03. Eindejaarspremie en 
vakantiegeld occassionele 
sporttechnische en 
administratieve 
medewerkers

62300080 1 400,00 €

04. 
Dienstverhuringskosten 
occasionele 
sporttechnische en andere 
medewerkers

61461080 1 000,00 € 151,25 € Tafeltennisinstuif 1ste 
graad lager onderwijs te 
Merksplas

05. Verplaatsingskosten 
sporttechnische 
medewerkers

61210080 1 800,00 € 0,00 €

07. Drukwerken 61300080 1 500,00 € 0,00 €
08. Kosten voor 
informatie- en 
promotiemateriaal

61310080 1 000,00 € 0,00 €

09. Transportkosten 
sportmateriaal

61250080 1 000,00 € 653,59 € Verzending pakketten

10. Aankoop / huur / 
afschrijving sportmateriaal

61151080 12 500,00 € 12 691,65 € Aankoop jaarlijkse 
pakketten

11. Specifieke kosten, 
noodzakelijk voor de 
kwaliteitsvolle uitvoering 
van het laagdrempelige 
sportproject waarvoor het 

61180080 1 000,00 € 1 210,00 € Onderhoud + 
aanpassingen website
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agentschap Sport 
Vlaanderen voorafgaand 
zijn schriftelijk akkoord 
heeft gegeven

Niet-subsidieerbare kosten

Voor de niet-subsidieerbare kosten dien je geen kostenrekeningen te vermelden.

Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

0,00 €

Totalen (begroting)

Subsidieerbare kosten
33 200,00 €

Niet-subsidieerbare kosten
0,00 €

Totale kosten (begroting)
33 200,00 €

Totalen (rapportering)

Subsidieerbare kosten
26 927,25 €

Niet-subsidieerbare kosten
0,00 €

Totale kosten (rapportering)
26 927,25 €

Afschrijvingstabel

Upload hier de afschrijvingstabel(len) met aanduiding van de materiële en/of immateriële activa die in 2020 als 
subsidieerbare kost ingezet zijn binnen dit project.

Afschrijvingstabel
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 

Analytisch grootboek 2020

Upload hier het analytisch grootboek 2020 van jouw federatie in 2 formaten.
Het analytisch grootboek omvat de individuele boekingen gegroepeerd per analytische code.

Analytisch grootboek 2020 in PDF
Geüploade documenten
Analytische detail Laagdrempelig project 2020.pdf

Tijdstip upload: 6/05/2021 13:54

Analytisch grootboek 2020 in Excel of CSV



Datum indiening rapportering: 29/03/2021 11:20
Datum laatste wijziging rapportering: 6/05/2021 13:54

Geüploade documenten
Analytische detail laagdrempelig sporten 2020.xls

Tijdstip upload: 6/05/2021 13:54

Diverse documenten

Indien je dit wenst, kan je hier bijkomende (info)documenten toevoegen aan jouw rapportering 2020.

Diverse documenten
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 


