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Vlaamse Tafeltennisliga vzw

Rapportering beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod 2021
Project Recreatief tafeltennissen voor 55+

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 2021

Werkingsverslag 2021
Geüploade documenten
Werkingsverslag project LS 2021 VTTL.pdf

Tijdstip upload: 11/03/2022 17:23

AANTAL DEELNEMERS/SPORTCLUBS 2021

Aantal aangesloten sportclubs en leden (toestand op ledendatum 2021)

Aantal sportclubs
164

Aantal leden
8370

Raming aantal deelnemers/sportclubs (subsidieaanvraag)

Aantal sportclubs
10

Aantal leden
80

Aantal niet-leden
80

Totaal aantal deelnemers
160

Aantal deelnemers/sportclubs (rapportering)

Aantal sportclubs
12

Aantal leden
67

Aantal niet-leden
21

Totaal aantal deelnemers
88

Bemerkingen aantal deelgenomen sportclubs en deelnemers 2021 (optioneel)
Er werden bij naam 88 deelnemers geregistreerd, maar er waren zeker meer deelnemers die niet bij naam 
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werden geregistreerd door sommige clubs. Om nog completere dataverzameling te bekomen in de 
toekomst en het project een duurzaam karakter te geven, maakten we extra inspanningen om de 
applicatie verder uit te werken en de clubs hierover op te leiden. Zie laatste alinea in OD 2 in 
werkingsverslag.

OCCASIONELE MEDEWERKERS 2021

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.

Occasionele medewerkers 2021
Geüploade documenten
OccasioneleMedewerkers2021_BFldsa.xlsx

Tijdstip upload: 11/03/2022 9:43

KOSTEN 2021

Subsidieerbare kosten

Kosten Kostenrekening Kosten 
(aanvaard)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

01. Brutosalaris 
occasionele 
sporttechnische en 
administratieve 
medewerkers

62020080 € 9 500,00 € 9 600,00 Loonkost Van Den 
Noortgate Wesley (20 %)

02. RSZ-
werkgeversbijdrage 
occasionele 
sporttechnische en 
administratieve 
medewerkers

62110080 € 2 000,00 € 2 948,16 Loonkost Van Den 
Noortgate Wesley (20 %)

03. Eindejaarspremie en 
vakantiegeld occassionele 
sporttechnische en 
administratieve 
medewerkers

62011180 € 1 100,00 € 0,00 Mee verwerkt in 
brutosalaris en RSZ-
werkgeversbijdrage

04. 
Dienstverhuringskosten 
occasionele 
sporttechnische en andere 
medewerkers

61461080 € 375,00

05. Verplaatsingskosten 
sporttechnische 
medewerkers

62311080 € 650,00 € 632,16 Bezoek aan deelnemende 
clubs door 
verantwoordelijke van het 
project

05. Verplaatsingskosten 
sporttechnische 
medewerkers

61500080 € 3,75 Extra opleiding 
verantwoordelijke project
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07. Drukwerken 61300080 € 1 000,00 € 1 358,30 Ontwerp + drukken 
lessenfiches

07. Drukwerken 61100080 € 221,43 Verzendkosten 
drukwerken naar 
deelnemende clubs

08. Kosten voor 
informatie- en 
promotiemateriaal

61152080 € 1 000,00 € 992,20 Kosten promo-video

09. Transportkosten 
sportmateriaal

61100080 € 500,00 € 335,00 Verzending sportmateriaal 
naar deelnemende clubs

10. Aankoop / huur / 
afschrijving sportmateriaal

61151080 € 6 000,00 € 6 034,00 Aankoop sportmateriaal 
voor deelnemende clubs

Niet-subsidieerbare kosten

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

Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

Totalen (begroting)

Aanvaarde subsidieerbare kosten
€ 22 125,00

Niet-subsidieerbare kosten
€ 0,00

Totale kosten (begroting)
€ 22 125,00

Totalen (rapportering)

Subsidieerbare kosten
€ 22 125,00

Niet-subsidieerbare kosten
€ 0,00

Totale kosten (rapportering)
€ 22 125,00

Afschrijvingstabel

Upload hier de afschrijvingstabel(len) met aanduiding van de materiële en/of immateriële activa die in 2021 als 
subsidieerbare kost ingezet zijn binnen dit project.

Afschrijvingstabel
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 

Analytisch grootboek 2021

Upload hier het analytisch grootboek 2021 van jouw federatie in 2 formaten.
Het analytisch grootboek omvat de individuele boekingen gegroepeerd per analytische code.
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Analytisch grootboek 2021 in PDF
Geüploade documenten
Analytische detail laagdrempelig project 2021.pdf

Tijdstip upload: 11/03/2022 9:33

Analytisch grootboek 2021 in Excel of CSV
Geüploade documenten
Analytische detail laagdrempelig project.xls

Tijdstip upload: 11/03/2022 9:33

Diverse documenten

Indien je dit wenst, kan je hier bijkomende (info)documenten toevoegen aan jouw rapportering 2021.

Diverse documenten
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 


