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GOLF DOET JE HANDICAP VERGETEN 
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1. Inleiding 
 

Golf biedt vele mogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn of die revalideren van 

een letsel. Zij kunnen door te golfen veel lichaamsperceptie en -controle terugwinnen. 

Golf is ook een ideale sport bijvoorbeeld voor wie nog wel kan bewegen maar niet snel kan 

reageren op een tegenstander of voor wie de intensiteit van andere (G-)sporten te zwaar 

wordt.  

De golfsport leent zich uitstekend om mensen met een verschillende staat van paraatheid 

met en tegen elkaar te laten spelen, dankzij het golfhandicap-systeem dat het spelniveau 

van de speler in rekening brengt.  

Het samenzijn met zowel valide als mindervalide spelers bevordert de sociale integratie en 

draagt op positieve wijze bij aan de levenskwaliteit. Met de realisatie van dit project wordt 

het inclusieve diversiteitsbeleid in de clubs vergroot. 

Start, stay, succeed and enjoy golf… want golf doet je handicap vergeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Doelstelling  
 

Het G-golf project heeft als doel om mensen met een fysieke, visuele, auditieve of mentale 

beperking of met een autismespectrumstoornis te begeleiden in het hele proces van 

kennismaking met golf tot duurzame beoefening van de sport.  

Via financiële ondersteuning vanuit het project wil Golf Vlaanderen haar clubs aanzetten om 

initiaties en lessenreeksen voor deze doelgroep(en) aan te bieden, een toegankelijke 

infrastructuur te creëren, aangepast materiaal te voorzien en tot slot een G-afdeling in de 

club op te starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Definities 
 

a) G-sporter = Persoon die omwille van een langdurige fysieke, auditieve, visuele of 
verstandelijke beperking of autisme niet volwaardig aan het reguliere sportaanbod 
kan deelnemen.  
 

b) G-golfer = Persoon die aan de hand van een geldig doktersattest of een parkeerkaart 
voor personen met een beperking kan aantonen dat hij of zij recht heeft om deel te 
nemen aan het G-golf aanbod. Indien de functiestoornis na 65 jaar wordt verworven, 
wordt dit beschouwd als een functiestoornis ten gevolge van ouderdom en niet ten 
gevolge van een beperking, behalve indien anders aangetoond. 
 

c) G-golf = Golfaanbod voor personen met een beperking met de focus op een fysieke, 
visuele of auditieve beperking of autisme. 
 

d) G-golf initiatie = Eénmalige activiteit voor G-golfers om kennis te maken met de 
sport. Ze krijgen de eerste bewegingen aangeleerd en krijgen de kans om te oefenen 
en uit te maken of golf voor hen een haalbare en leuke sport kan zijn of niet. Eén 
initiatie duurt minstens 1u en wordt gegeven aan minimum 1 tot maximum 10 
personen. Vanaf de 11e deelnemer wordt dit beschouwd als een 2e initiatie. 
 

e) G-golf lessenreeks = Meerdere opeenvolgende lessen voor G-golfers, individueel of 
in groep, waarin de belangrijkste technieken uitvoerig aan bod komen. Eén 
lessenreeks bestaat uit minimum 5 lessen.  
 

f) Mobicart = Vereniging die buggy’s en vanaf zomer 2019 trikes ter beschikking stelt 
aan golfclubs. Deze Mobicart buggy’s en trikes worden aan een voordelig tarief 
ingezet voor minder mobiele spelers en G-golfers op basis van een overeenkomst 
tussen de golfclub en Mobicart vzw. 
 

g) G-golf lidmaatschap = Aansluiting van een G-golfer en/of zijn of haar 
begeleider/partner bij een golfclub aan een voordeliger tarief. 
 

h) Paragolfer/Powergolfer/Paramotion = Een elektrische rolstoel speciaal ontworpen 
voor de golfbaan. Met sta-opsysteem om een natuurlijke swing dicht bij de grond te 
kunnen maken.  
 

i) G-golf captain = Verantwoordelijke binnen de club die zich bezighoudt met de G-golf 
werking en fungeert als contactpersoon voor het project (naar analogie met de Junior 
captain, Ladies captain, …). 
 

j) G-golf friendly label = Het G-golf friendly label wordt toegekend aan een club die zich 
inzet voor G-golf. De club moet hiervoor minstens 1 G-golf initiatie organiseren, 
minstens 1 G-golf lessenreeks organiseren en een toegankelijke infrastructuur 
hebben. 

 



  

4. Voorwaarden voor de organisatie 
 

De subsidietrekker is een club aangesloten bij Golf Vlaanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.  Aanvraag- en evaluatieprocedure G-golf friendly fonds 
 

TIMING 

Timing  
 

Wat doet de club? Wat doet Golf Vlaanderen? 

ten laatste  
op 30 september 
 

indienen online 
aanvraagformulier met de 
vereiste bijlages  
 

 

1 oktober  
t.e.m. 15 oktober 

 
 
 
indien nodig: verduidelijken of 
vervolledigen van 
aanvraagformulier en bijlages 
 

controle ingediende 
aanvraagformulieren en bijlages  
 
 

ten laatste  
op 31 oktober 

 
 

verdeling en bekendmaking van 
de subsidies + toekennen van het 
G-golf friendly label 
 

1 november  
t.e.m. 30 november 
 

indienen financiële bewijsstukken 
  

 

1 december  
t.e.m. 24 december 

 controle financiële 
bewijsstukken 
+ uitbetaling onkosten 
 

 

De link naar het online aanvraagformulier G-golf is terug te vinden op: 

https://www.golfvlaanderen.be/nl/info-voor-de-clubs/g-golf-project.  

De club heeft recht op maximaal 1 subsidie per jaar uit het G-golf friendly fonds.  

Er kan geen dubbele subsidiëring ontvangen worden voor eenzelfde activiteit binnen het 

project G-golf.  

Bv. indien de club voor de organisatie van een G-golf initiatie beroep doet op de forfaitaire 

vergoeding van 200 EUR, kunnen deze onkosten niet opnieuw vergoed worden uit het fonds, 

tenzij kan worden aangetoond dat de forfaitaire vergoeding niet volstond. In dat geval kan 

het resterende bedrag ingebracht worden als besteding in het G-golf friendly fonds. 

De club laat toe dat Golf Vlaanderen ter plaatse kan nagaan of de werking, die wordt 

aangegeven in het aanvraagformulier, wordt toegepast en verleent toegang tot alle 

documenten die hiervoor noodzakelijk worden geacht.  

 
  

https://www.golfvlaanderen.be/nl/info-voor-de-clubs/g-golf-project


  

6. Bepaling van het subsidiebedrag 
 

Het subsidiebedrag dat de club ontvangt uit het G-golf friendly fonds wordt bepaald op basis 

van het aantal behaalde punten, dat wordt toegekend volgens de inspanningen die de club 

levert voor G-golf. De club krijgt meer subsidie naarmate meer punten behaald worden. 

De waarde van een punt wordt berekend door het totale beschikbare krediet te delen door 

het totale aantal toegereikte punten over alle subsidieaanvragen. 

Het totale subsidiebedrag voor het G-golf friendly fonds 2019 is 20.000 EUR. 

 

Activiteit 
 

Omschrijving Aantal punten 

1. Initiatie 
 

De club organiseert een G-golf initiatie. 
Zie 2. Definities 
 

20 punten per initiatie 

2. Lessenreeks 
 

De club organiseert een G-golf 
lessenreeks.  
Zie 2. Definities 
 

20 punten per 
deelnemer aan een 
lessenreeks 
 

3. Toegankelijkheid De infrastructuur van de club voldoet 
aan 5 onderdelen: 

1) Parking: minimum 2 
parkeerplaatsen voor G-golfers. 

2) Toilet: minimum 1 toilet voor G-
golfers. 

3) Clubhuis: gemakkelijk 
toegankelijk voor G-golfers. 

4) Driving range: makkelijk 
bereikbaar voor G-golfers. 

5) Toegangspaden: goed 
berijdbaar/begaanbaar voor G-
golfers. 

Richtlijnen voor deze onderdelen 
worden beschreven in het document 
‘Toegankelijkheid golfclubs’. 
 

10 punten per onderdeel 
 

G-golf friendly label De club verdient punten bij activiteit 1 
t.e.m. 3 (met inbegrip van 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 en 3.5) en behaalt zo het G-golf 
friendly label. 
 

100 punten 

4. Mobicart De club beschikt over een Mobicart 
buggy of trike. 

50 punten per buggy of 
trike 



  

5. G-golf 
lidmaatschap 

De club voorziet een G-golf 
lidmaatschap aan de G-golfer en/of zijn 
of haar begeleider/partner op 2 
onderdelen: 

1) De club biedt een kortingstarief 
van minimum 20% op de 
normale prijs van een 
lidmaatschap. 

2) De club vraagt geen entreegeld 
om lid te worden. 
 

50 punten in totaal 
 
 
 
(40 punten) 
 
 
 
(10 punten) 

6. Paragolfer De club stelt een Paragolfer ter 
beschikking aan G-golfers. 
 

50 punten per Paragolfer 

7. G-golf werking De club zet in op G-golf op 3 
onderdelen: 

1) De club heeft een G-golf 
captain. 

2) De club organiseert een 
promotionele activiteit rond G-
golf, bv. een benefietwedstrijd. 

3) De club voert communicatie 
rond G-golf, bv. op de website. 
 

10 punten per onderdeel 

8. Bijscholing De lesgever, medewerker of vrijwilliger 
van de club volgt een bijscholing in het 
kader van G-golf of G-sport in het 
algemeen. 
 

20 punten per deelname 
aan een bijscholing 

 

Op elk van de vernoemde activiteiten en de eventuele onderdelen in de tabel kunnen los van 

elkaar punten worden behaald. 

Echter, voor het behalen van het G-golf friendly label moet de club voldoen aan activiteit 1 

t.e.m. 3 en dit met inbegrip van 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5. Het label houdt een bonus in van 

100 punten. 

 

 

 

 

 

 



  

7. Bestedingsmogelijkheden   
 

De club is verplicht de subsidie vanuit het G-golf friendly fonds te besteden aan de uitbouw 

van het G-golfproject binnen de club. Volgende bestedingsmogelijkheden komen in 

aanmerking ter verantwoording van de onkosten: 

- Aankoop, huur, afschrijving, aanpassing of transport van sportmateriaal in het kader 

van G-golf. 

- Huur accommodatie in het kader van G-golf.  

- Verplaatsingsonkosten van G-golfers bij deelname aan een G-golf initiatie en/of een 

G-golf lessenreeks.  

- Kosten voor opmaak van promotiefolders en promotiemateriaal in het kader van G-

golf. 

- Loonkosten en verplaatsingskosten van gediplomeerde lesgevers (Trainer A/B of 

Initiator Golf) in het kader van G-golf. 

- Kosten voor deelname aan opleidingen of bijscholingen in het kader van G-golf of G-

sport. 

- Aankoop of plaatsing van materiaal ter bevordering van sportdeelname van de G-

golfer. 

 

De onkostennota’s en/of facturen moeten dateren van het huidige werkingsjaar en moeten 

een nauwkeurige weerspiegeling zijn van de feitelijke levering van aan G-golf gerelateerde 

goederen en diensten. 

Alle verplichte vermeldingen zoals wettelijk bepaald zijn terug te vinden op: 

https://www.golfvlaanderen.be/nl/info-voor-de-clubs/g-golf-project. 

Een kost kan slechts één keer worden vergoed vanuit de subsidiëring, d.w.z. G-golf friendly 

fonds én de forfaitaire vergoeding voor G-golf initiaties en/of G-golf lessenreeksen.  

Dit reglement is geldig voor het huidige werkingsjaar. Het reglement wordt jaarlijks 

geëvalueerd en eventueel gewijzigd waar nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.golfvlaanderen.be/nl/info-voor-de-clubs/g-golf-project


  

8. Contact   
 

Golf Vlaanderen 
Leuvensesteenweg 643 
1930 Zaventem 
 
Tel  +32 2 752 83 30 
E-mail  info@golfvlaanderen.be 
 
Contactpersonen G-golf: Ymke Vanherp 
    Katrien Pauwels 
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