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Steun G-sport Vlaanderen vzw en maak sporters met een handicap blij!  
Doneer een vrijblijvende gift op het rekeningnummer BE32 7370 4653 6502. G-sport Vlaanderen vzw gebruikt alle donaties om 
sportclubs, zorgvoorzieningen en scholen te voorzien van nieuwe sportmaterialen voor hun G-sporters. 

Bij G-sport Vlaanderen vzw vinden we het 
belangrijk dat iedereen kan sporten, met 
eender welke handicap. Of je nu slecht-
horend of slechtziend bent, een fysieke of 
verstandelijke handicap hebt of worstelt 
met een psychische kwetsbaarheid. Want 
ook G-sporters zijn 100% sporters. Daar-
om gaan we volop voor gelijke kansen, 
(re-)integratie en inclusie. Jij ook?

G-sport Vlaanderen vzw is een kennis-
centrum voor alles wat te maken heeft 
met G-sport, sport voor personen met 
een handicap. Vinden G-sporters vol-
doende de weg naar een gepaste sport? 

Weten sportclubs, zorgvoorzieningen, 
scholen en G-sporters waar ze de juiste 
sportmaterialen kunnen vinden? Welke 
resultaten leveren wetenschappelijk on-
derzoek op voor de G-sportsector? Waar 
ervaren G-sporters drempels om te kun-
nen sporten en te bewegen? Daar helpen 
we als G-sport Vlaanderen vzw bij. Graag 
zelfs. Daarbij hebben we ook oog en oor 
voor andere domeinen zoals welzijn, mo-
biliteit en onderwijs. 

‘Supporters voor G-sporters’: 
jij supportert toch ook?
G-sport Vlaanderen vzw wil een pioniersrol 
opnemen op het vlak van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Want wij vin-
den dat iedereen de kans moet krijgen 
om puur sportplezier te ervaren, ook 
personen met een handicap. Daarom lan-
ceerde G-sport Vlaanderen vzw de foun-
dation ‘Supporters voor G-sporters’. Want 
dankzij ‘Supporters voor G-sporters’ zetten 
we G-sport voor eens en voor altijd op de 
kaart. Het is een campagne, een commu-
nity én een foundation die mooi in elkaar 

passen. Ben je nog geen supporter voor 
G-sport? Dan overtuigen we je graag op de 
volgende pagina(‘s). 

Wist je dat…

… er vandaag 792 sportclubs in Vlaande-
ren zijn waar je als sporter met een handi-
cap terecht kunt om te sporten? Ontdek ze 
allemaal in de sportdatabank op de home-
pagina van G-sport Vlaanderen vzw.

… Kris, Karolien, Gilles, Naomi en 
Flore de trotse campagnegezichten zijn 
van ‘Supporters voor G-sporters’? Ontdek 
een aantal van hen op deze en de volgende 
pagina’s.

… er een speciale ‘Uit in Vlaande-
ren’-agenda bestaat waarin je activiteiten 
en evenementen voor G-sporters kunt vin-
den?

… er al meer dan 24.000 mensen sup-
porteren voor G-sport? Registreer 
je vandaag nog gratis op de website  
supportervoorgsporters.be en word ook 
supporter voor G-sport!

G-sport Vlaanderen vzw: 
wie zijn we, wat doen we, wat drijft ons?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
vanuit het bedrijfsleven

Heel wat bedrijven en organisaties willen graag iets teruggeven aan de samenleving. 
Samen met het bedrijfsleven neemt ‘Supporters voor G-sporters’ een maatschappelijk 
engagement op en verzamelt het middelen voor G-sport. Middelen die we gebruiken 
om G-sporters te laten sporten met de juiste sportmaterialen. Daarom zeggen we ook 
een dankjewel aan onze trouwe en geëngageerde partners:

“Zelf sport ik met enorm veel passie en 
met ontzettend veel plezier.  Daarom vind 
ik dat we als G-sporters meer aandacht 
verdienen Kom jij eens een keertje sup-
porteren voor mij en mijn team? Dat zou 
geweldig zijn!”
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Vlaanderen op zoek naar centen. Centen 
die ze willen gebruiken voor een betere 
mobiliteit of om nieuwe sportmaterialen 
aan te kopen. Het gaat dan om materialen 
zoals tandemfietsen, sportrolstoelen, aan-
gepaste zeilboten, zwem- en klimmateri-
aal, enzovoort. En goed nieuws: want elke 
euro die jij voor deze projecten doneert, 
verdubbelt G-sport Vlaanderen vzw. Dus 
1 euro wordt 2 euro. Hoe kan je doneren 
voor de projecten? simpel. Surf naar 
supportersvoorgsporters.be/projecten 
en ontdek het project dat jij wil steu-

‘Supporters voor G-sporters’ is het nieu-
we initiatief van G-sport Vlaanderen 
vzw om middelen te verzamelen voor 
G-sportclubs, zorgvoorzieningen en 
scholen van het buitengewoon onderwijs 
zodat ze nieuwe sportmaterialen kunnen 
aankopen. Want met de juiste sportmateri-
alen is sporten eens zo leuk, ook voor spor-
ters met een handicap. En weet je wat? Jij 
kan helpen. Momenteel zijn 17 G-sportpro-
jecten over heel Vlaanderen op zoek naar 
jouw steun!

Sensibiliserings- en  
crowdfundingscampagne 
voor en door G-sport

Als sensibiliserings- en crowdfundings-
campagne doorbreekt ‘Supporters voor 
G-sporters’ het taboe rond en over 
G-sport. Want G-sporters zijn 100% spor-
ters, net zoals jij en ik. G-sport Vlaanderen 
vzw kon in 2017 dankzij ‘Supporters voor 
G-sporters’ bijna 170.000 euro verzamelen 
én uitkeren aan de G-sportsector. Dit ini-
tiatief herhalen we ook in 2018. En jij kunt 
daarbij helpen. Tot en met 31 december 
2018 zijn 17 G-sportprojecten over heel 

Innovatieve crowdfundingscampagne 
‘Supporters voor G-sporters’ helpt 
G-sporters aan nieuwe sportmaterialen

- PROJECT LENNY VZW  
  Antwerpen: 2 projecten
- SAILABILITY VLAANDEREN VZW  
  Antwerpen
- BUSO TONGELSBOS 
  Antwerpen
- VIGE ZONDAL  
  Antwerpen
- TSEDEK  
  Antwerpen
- WAPPER VZW  
  Antwerpen
- CLIMBING TEAM DE DAM  
  Oost-Vlaanderen
- MTBFUN4KIDS  
  Oost-Vlaanderen
- SINT-RAFAËL VZW  
  Oost-Vlaanderen
- SILVERSPOKES GENT  
  Oost-Vlaanderen
- OC BROEDER EBERGISTE   
  Oost-Vlaanderen
- LEUVEN BEARS ON WHEELS  
  Vlaams-Brabant
- BOAS VZW West-Vlaanderen
- DIENSTENAANHUIS LIONS  
  ZEDELGEM West-Vlaanderen
- BCO DUKES ON WHEELS  
  West-Vlaanderen
- WESTHOEK VRIJE TIJD ANDERS  
  West-Vlaanderen

Pidpa ondersteunt G-sport!
In de derde editie van het Pidpa G-wegcriterium 

gaan we in 2019 van 7 naar 9 wedstrijden!
Pidpa zet water én mensen in beweging!

Pidpa levert 24u/24 lekker kraantjeswater aan 
1,2 miljoen inwoners in de provincie Antwerpen 
en voert in 35 gemeenten rioleringstaken uit.

nen. Je kan makkelijk online done-
ren. Liever op de oude maar even 
efficiënte manier? Maak dan een vrijblij-
vende gift over op het rekeningnummer  
BE32 7370 4653 6502 met vermelding van 
de naam van het project van je keuze.

Ben jij al supporter? 
‘Supporters voor G-sporters’ zoekt tegen 
2020 een community van 50.000 suppor-
ters, allemaal mensen die hun warm hart 
laten zien voor G-sport. Supporter worden 
kost je niets, enkel 2 minuten van je tijd. 
Maar je helpt ons en vooral de G-sporters 
enorm vooruit met jouw registratie. Dus nog 
geen supporter? Gewoon doen via de web-
site supportersvoorgsporters.be. Je kan 
trouwens ook supporter worden van één 
van de 17 deelnemende projecten aan de 
crowdfundingscampagne van ‘Supporters 
voor G-sporters’. 
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G-brood: “In onze naaste omgeving kennen 
we personen met een verstandelijke beper-
king. Het spreekt voor zich dat we graag dit 
goede doel willen steunen. Daarom bakken 
we graag het G-brood en bieden we het te 
koop aan. Het campagnegezicht van het 
G-brood is Kris Winters, iemand met het 
syndroom van Down. Voor ons is hij alvast 
een mooie ambassadeur voor het G-brood 
en voor personen met een handicap in het 
bijzonder.” 

Ook acteurs Jan Van Looveren en Peter 
Thyssen, allebei niet toevallig ex-bakkers, 
zetten graag mee hun schouders onder 
het initiatief van het G-brood. Je kon hen 
misschien al horen op Qmusic en JoeFM 
met de radiospot waarmee ze het G-brood 
promoten. In deze krant vind je beide ac-
teurs elders nog een keertje terug. Ze ver-
tellen je graag over hun engagement om 
G-sport te steunen.

Wat hebben brood en G-sport met elkaar 
te maken? Niets zou je denken. Maar niets 
is minder waar. Samen met Zeelandia die 
grondstoffen produceert voor bakkers, 
bracht G-sport Vlaanderen vzw een nieuw 
brood op de markt: het G-brood. Waarom 
we dit doen? Om iedereen letterlijk aan 
de ontbijttafel te laten supporteren voor 
G-sport. Wist je trouwens dat je met de 
aankoop van een G-brood G-sport steunt? 

Nieuw bij de bakker in jouw 
buurt: het G-brood!

Het G-brood is te koop bij 450 warme 
bakkers over heel Vlaanderen. Per ver-
kocht G-brood gaat er 7 eurocent naar de 
foundation ‘Supporters voor G-sporters’, 
een initiatief om meer middelen te verza-
melen voor nieuwe aangepaste sportma-
terialen voor sporters met een handicap. 
Sinds de lancering van het G-brood in dit 
voorjaar zijn er maar liefst 80.000 G-broden 
verkocht. Een onverhoopt succes en voor-
al: veel mensen die met de aankoop van 
het brood hun warm hart laten zien voor 
G-sport. Het G-brood is een haverzeme-
lenbrood: lekker, gezond en een brood dat 
je bij wijze van spreken elke dag kan eten. 
Benieuwd waar je het G-brood kan kopen? 
Op een handig kaartje op de website 
supportersvoorgsporters.be vind je alle 
deelnemende warme bakkers in jouw 
buurt. Wil je dus ook G-sport steunen, 
rep je dan snel naar je bakker en koop het 
G-brood. Want alle sneetjes helpen!

Acteurs Jan Van Looveren en 
Peter Thyssen steunen het 
G-brood

Bakkerij Lehaen uit Bree is één van de deel-
nemende bakkers waar je het G-brood 
kunt kopen. Zaakvoerder en bakker Alex 
Lehaen was meteen gewonnen voor het 

G-brood:  
want alle sneetjes helpen! 
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Doneer een vrijblijvend bedrag voor G-sport!
Wil je G-sport Vlaanderen vzw een financieel duwtje in de rug geven? Of één van 17 
G-sportprojecten steunen die meedoen aan onze crowdfundingscampagne van ‘Sup-
porters voor G-sporters’? Via de website supportersvoorgsporters.be kan je makkelijk 
en vooral ook veilig online doneren. Bovenaan de website vind je onze donatieknop. 
Jij kiest zelf het bedrag dat je wenst te geven. En vermits alle beetjes helpen zijn we 
ontzettend blij met jouw steun. We kopen er nieuwe sportmaterialen voor aan zodat 
G-sporters puur sportplezier kunnen beleven.

Personen met een handicap verdienen alle kansen om te sporten en te bewegen. Daar gaan we als G-sport 
Vlaanderen vzw volop voor. Vind jij dat ook? Dan ben jij de supporter die we nodig hebben. Je kan onze organi-
satie op verschillende manieren steunen en zo personen met een handicap puur sportplezier bezorgen. We zet-
ten alle mogelijkheden even op een rijtje. Alvast ontzettend bedankt om aan G-sport Vlaanderen vzw te denken 
als goed doel!

Hoe kan jij G-sport Vlaanderen vzw 
steunen als goed doel?

Ook G-sport Vlaanderen vzw doet mee met  
‘De Warmste Week’
Moeten we ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel nog voorstellen? Waarschijnlijk niet. 
Tal van goede doelen gooien tijdens deze solidariteitsactie al hun enthousiasme in de 
strijd om geld in het laatje te brengen voor hun werking of initiatief. Vorig jaar bracht ‘De 
Warmste Week’ maar liefst 10,8 miljoen euro op. Dat is maar liefst 3 miljoen meer dan de 
editie in 2017. Een absoluut record dus. Benieuwd welk bedrag er dit jaar op de teller zal 
verschijnen.  

Ook G-sport Vlaanderen vzw is dit jaar één van de vele 
goede doelen die je kunt steunen met jouw (originele) 
actie tijdens ‘De Warmste Week’. Gewoon doen dus. 
Check onze pagina op https://dewarmsteweek.stubru.
be/goededoelen/g-sport-vlaanderen-vzw. Om je alvast 
wat in de sfeer te brengen, kan je hier een aantal leuke 
acties vinden ten voordele van G-sport Vlaanderen vzw:

• Het fooivarken van Cafetaria sporthal Overmere
• Kerstkaarten for life
• ‘Advent for life’ door Vlimmeren Sport
• De Warmste Platse

Tijd om te troopen! Steun 
G-sport Vlaanderen via  
Trooper
Wist je dat je G-sport Vlaanderen vzw kunt 
steunen als je online aankopen doet? Boek 
je wel eens een reis via Booking.com? Doe 
je je boodschappen via Collect & Go van 
Colruyt? Zin in een nieuw paar schoenen 
van Torfs? Of liever met de kids naar een 
Plospa-park? Goed nieuws want die din-
gen koop je allemaal makkelijk online via 
de webshops van deze en nog veel meer 
bekende merken. Online shoppen wordt 
nu trouwens nog leuker via Trooper. Via het 
Trooper-platform kan je je online aankopen 
doen én tegelijk een goed doel steunen. Via 
Trooper betaal je geen eurocent meer voor 
jouw aankoop, maar schenkt het merk waar-
van je iets koopt een deel van het bedrag 
aan een goed doel. En laat G-sport Vlaande-
ren nu net één van deze goede doelen zijn. 
Handig toch? Ontdek snel de Trooper-pagi-
na van G-sport Vlaanderen vzw en steun ons 
met je online aankopen. Alle informatie vind 
je op trooper.be/gsportvlaanderen

Word vandaag nog gratis supporter en toon je warm hart voor G-sport
Het kost je niets, enkel twee minuten van je tijd. We zijn met G-sport Vlaanderen vzw op zoek naar 50.000 supporters tegen 2020. En jij 
kan daarbij helpen. Duw onze teller op de website supportersvoorgsporters.be omhoog en overtuig vrienden, familie en collega’s om ook 
supporter te worden voor G-sport. En vooral: ga zeker zelf eens een keertje echt supporteren bij een G-sportactiviteit bij jou in de buurt. 
Je gaat onder de indruk zijn van het spelplezier, het doorzettingsvermogen en de pure emoties van G-sporters. 



WORD OOK SUPPORTER VOOR G-SPORTERS.

G-sporters zijn sporters met een handicap die zich met veel overgave inzetten maar 
vaak met te weinig middelen… en te weinig aandacht. G-sport Vlaanderen VZW 
zoekt daarom supporters en sponsors om hen volop van hun sport te laten genieten. 
Word vandaag nog supporter voor G-sport op supportersvoorgsporters.be. 


