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Inleiding 
 

Het Provinciaal Bestuur Vlaams-Brabant & Brussel wenst een financiële steun te geven aan 

aangesloten clubs. 

 

Welke projecten komen wel/niet in aanmerking voor steun ? 
 

• Projecten die – in de ruime zin - ten goede komen van de zwemmers, officials, bestuurders, 

en/of lesgevers. 

• Het moet om een buitengewone uitgave gaan.  Huur van het zwembad komt niet in 

aanmerking.  Een extra les in een bad met onderwatercamera daarentegen wel. 

• Feesten, reizen, teambuildingactiviteiten komen niet in aanmerking. 

• Projecten die gesteund worden in het kader van het VZF-Jeugdfonds komen niet in 

aanmerking. 

• Enkele voorbeelden 

o Aanschaf van een rugslag device 

o Laktaaktesten 

o Aanschaf van een onderwatercamera 

o Chrono voor de officials 

o …. 

Het Provinciaal Bestuur beoordeelt autonoom de ingediende projecten. 

Het staat een club vrij meerdere projecten in te dienen.   

Financiële aspecten 
 

• De totaal uit te keren steun is maximaal 16.000 €. 

• We verwachten van de clubs dat ze minstens 50% zelf inbrengen.  Bv aankoop camera van 

500 €.  De club betaalt 250 € en krijgt 250 € steun. 

• De uitgave moet bewezen worden met factuur en betalingsbewijs. 

• Een club mag een dossier indienen indien zij geen openstaande betalingen meer heeft bij VZF 

of het Provinciaal Bestuur. 

• Om scheeftrekkingen te vermijden is het totale projectbedrag per club begrensd tot 4.000 €.  

Indien een club een project van 5.000 € indient zal er slechts steun op basis van 4.000 € 

toegekend worden (dus maximaal 2.000 € steun) 

• Indien het totaal bedrag aan geaccepteerde projecten hoger is dan het beschikbare bedrag 

wordt het uitgekeerde bedrag evenredig gereduceerd. 

Voorbeeld: 10 clubs dienen projecten in van 2.500 € per club.  5 clubs dienen projecten in 

van 2.000€ per club.  Totaal: 35.000€, waarvan de helft als steun wordt uitgekeerd (17.500€).  

Elke club zal slechts 91,43% van de steun krijgen: 10 clubs ontvangen 1.143 € en 5 clubs 

ontvangen 914 €. 
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Procedure 
 

• Clubs hebben tijd tot 24 mei 2021 om dossiers in te dienen. 

• Het Provinciaal Bestuur beoordeelt de dossiers tijdens de vergadering van 25 mei en beslist 

voor eind juni welke dossiers in aanmerking komen en welke steunbedragen toegekend 

worden.   

• De clubs bezorgen het Provinciaal Bestuur een kopie van de factuur voor 15 augustus 2021, 

het betalingsbewijs en het club-rekeningnummer waarop de steun moet gestort worden. 

• Het Provinciaal Bestuur doet de overschrijvingen ten laatste op 31 augustus 2021. 


