Sport: limitatieve lijst
Voorwaarden
De sportclub moet aan alle onderstaande criteria voldoen om op de limitatieve lijst van erkende
sportclubs te komen:
-

De vereniging is niet erkend als sportclub door de gemeente, provincie, hogeschool, universiteit
of aangesloten bij een door BLOSO-erkende federatie;
EN er wordt een aparte ledenbijdrage gevraagd (eventueel na te vragen bij de sportvereniging
in kwestie);
EN de activiteit mag geen deel uitmaken van een ruimere werking. Bv. een
revalidatiecentrum;
EN het gaat om een vereniging in groepsverband, individuele begeleiding komt niet in
aanmerking;
EN de organisatie zet zich in voor een specifieke doelgroep met een medische beperking of
medisch probleem.

Limitatieve lijst geldig vanaf 01-01-2019
-

AHVH: vereniging van en voor hemofiliepatiënten vzw. (CM Mechelen-Turnhout)
(http://www.ahvh.be/nl/de-vereniging)

-

De Axolotl (Moortsele): zwembad voor personen met een beperking. (http://www.de-

-

axolotl.be/index.html)
Diabetes liga Vlaanderen: verscheiden sportaanbod (bv. volleybal)
(http://www.diabetes.be/)

-

G-basketbalteam Eaglestars (Tielt-Winge): G-basketbal voor personen met een
verstandelijke beperking. (http://www.eaglestars.be/)

-

Hartezorg vzw (Sint-Lucas Gent): patiënten met hart- en vaatziekten: zwemmen,
wandelen, fietsen, revalidatie (http://www.frederikclaeys.com/hartezorg)

-

Hartvriendenkring Klein Brabant vzw (Bornem): revalidatie-oefening, sport,
wandelen, fietsen voor patiënten met hartkwaal of met vaatproblemen en diabeten.
(http://www.hartvriendenkring.be)

-

Harva – Hartverening Aalst (OLV Aalst): hartpatiënten: wandelen, fietsen, revalidatie
(http://users.telenet.be/harva/)

-

Het balanske (Sint-Joris-Winge): vrijetijdscentrum voor personen met een handicap:
basket, fietsen (blinden), omnisport,… (www.balanske.be)

-

Kloppend Hart vzw (Ieper): aangepast sporten voor hartpatiënten.
(http://www.vzwkloppendhart.be/)

-

MS Liga Vlaanderen: zwemmen (http://www.ms-vlaanderen.be/)

-

OK (Ontmoeting en Ontspanning Kanker) vzw: wandelen, fitness, aquagym, yoga,
badminton, start to jog…
(http://www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen/ontmoeting-en-ontspanningkanker)

-

SUST vzw – Samen Uit Samen Thuis (UZ Gent): patiënten met hart- en vaatziekten:
zwemmen, wandelen, fietsen, turnen (www.sust.be)

-

vzw totaal: een vzw voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsdysfasie die vanaf
2019 kampen wil organiseren voor deze doelgroep (www.vzwtotaal.be) – vraag CM
126

-

Vlaamse Vereniging voor Bechterew patiënten (alle provincies): turnen, zwemmen
(http://www.spondylitis.be/)

-

Vos Pajottenland vzw: organiseren sportkampen voor kinderen met een mentale
beperking (http://www.vos-pajottenland.be/)

-

Zucht voor Lucht (UZ Gent):
astmalijders: (http://users.ugent.be/~mdeganck/srug/zuchtvoorlucht.html)

-

