Coaching op dossiers van federaties
Checklist

Bij de eerste draft van de projectaanvraag

Deze checklist vestigt je aandacht op alle items die we nakijken als we feedback geven op een eerste draft.
Onderwerp
Doelgroep
Er is minstens één kansengroep aangeduid. In de memorie van
toelichting van het federatiedecreet worden kansengroepen als volgt
gedefinieerd:
“Met kansengroepen wordt specifiek gedoeld op personen die drempels
of ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie, waarbij er dus niet
een bredere groep op basis van leeftijd of geslacht wordt beoogd. Het
gaat dus niet om de doelgroepen 55-plussers of vrouwen, ook al
ervaren beide groepen bepaalde ongelijke kansen, bijvoorbeeld bij
sporten waarbij een grote mate van fysieke fitheid en spierkracht een
belangrijke invloed hebben op de prestaties.”
Per doelgroep beschrijft de sportfederatie/osv op een duidelijke
manier hoe de doelgroep zal bereikt worden: zijn er al contacten met
de doelgroep, werkt men samen met (een) partner(s) die de doelgroep
al bereikt,…
De aangeduide doelgroepen zijn relevant voor het project.
Projectmatig werken
Het project heeft een duidelijk begin- en eindpunt.
De waarom-vraag van het project is duidelijk uitgelegd.
De doelstellingen van het project is duidelijk omschreven.
De resultaten van het project zijn helder omschreven, waarbij er
aandacht is voor de zichtbare impact “op het terrein”
Het is voldoende duidelijk hoe de aanvrager deze resultaten zal
bereiken (tussenstappen, timing, activiteiten,…)
De fasering van het project is logisch en realistisch.
De sportfederatie/osv geeft aan hoeveel mensen hij/zij met dit project
zal bereiken.
Er is een duidelijke begroting en de aanvrager geeft duidelijk aan of er
bestaande personeelsleden voor dit project worden ingezet. Hun
functie en % vte wordt omschreven + de manier waarop hij/zij in staat
is om dit project/initiatief op te nemen in het takenpakket.
De sportfederatie/osv geeft duidelijk aan of er nieuwe personeelsleden
voor dit project worden aangeworven. Hun functie, % vte en
personeelskost wordt omschreven.
Inhoudelijk onderbouwd werken naar kansengroepen
Let op: niet alle criteria hoeven beantwoord te worden.

De sportfederatie/osv heeft nagedacht hoe het project na
projectsubsidiëring kan voortgezet worden.
Het project speelt voldoende in op en komt tegemoet aan de
eigenheid van de kansengroep of vertrekt vanuit de kansengroep zelf.

Verwijzing naar het aanvraagformulier

De doelgroep participeert voldoende aan de totstandkoming (en
eventueel andere fasen) van het project.
Als je als federatie/osv extra input kan gebruiken voor bovenstaande vragen,
bekijk dan het participatiecontinuüm en deze toolkit.

De sportfederatie/osv toont aan hoe het project participatiedrempels
wegwerkt. De aanvrager denkt aan alle relevante drempels en neemt
afdoende maatregelen om drempels weg te nemen.
Als je als federatie/osv extra input kan gebruiken, verwijzen we door naar de
checklist ‘Drempels voor participatie’.

De sportfederatie/osv toont aan dat het project is ingebed in een
samen-werkingsverband of een netwerk met relevante actoren. De
partners en hun bijdrage aan het project worden op een heldere
manier om-schreven. Het is duidelijk of hun bijdrage zakelijk en/of
inhoudelijk is.
De begeleiding van het aanbod gebeurt door personen met de nodige
competenties (sportief, sociaal, …)
De nodige stappen zijn voorzien zodat de communicatie is aangepast
aan de doelgroep
De sportfederaties/osv beschrijft hoe de samenwerking wordt
georganiseerd (overlegmomenten, beslissingen nemen, taakverdeling,
evalueren en bijsturen,…)
De sportfederatie toont aan hoe het project zal bijdragen tot een meer
inclusieve sportpraktijk in Vlaanderen.
De sportfederatie/osv heeft, indien relevant (!), een duidelijk plan van
aanpak om de sportclubs in dit verhaal te betrekken, stimuleren en
activeren

