Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid.

Alle clubs – aangesloten bij Basketbal Vlaanderen - met een jeugdwerking kunnen de Basketbal
Vlaanderen Give & Go invullen.

Basketbal Vlaanderen kan jaarlijks beslissen om andere accenten te leggen en/of de criteria aan te
passen (wijzigen, toevoegen of schrappen). Eventuele wijzigingen worden vooraf gecommuniceerd
aan de clubs. De criteria zijn opgedeeld in verschillende domeinen. Per domein kan een bepaald
puntenaantal verdiend worden, dat recht geeft op een deel van het subsidiebedrag.

Het aantal verdiende punten geeft recht op een aandeel van het totale subsidiebedrag (insteek
jaarlijks uit eigen middelen te bepalen door Basketbal Vlaanderen en variabel bedrag door Sport
Vlaanderen). Het totale subsidiebedrag wordt gedeeld door het totale aantal verdiende punten om
de individuele puntwaarde te berekenen. De individuele puntwaarde wordt dan vermenigvuldigd
met het aantal punten dat de club verzameld heeft. Dit is het bedrag waar de club dat jaar recht op
heeft.

Het toe te kennen subsidiebedrag kan enkel gebruikt worden voor aankopen die opgenomen zijn in
de ‘Limitatieve bestedingslijst’. De ‘Limitatieve bestedingslijst’ wordt per mail bezorgd én op de
website gepubliceerd.

Deelnemende clubs krijgen toegang tot de webapplicatie van 19 april tot eind juni van het jaar van
de invulling. De absolute deadline voor het indienen is 30 juni 2022.
Het indienen van het dossier gebeurt via de webapplicatie. Indien er toch een andere deadline zou
zijn, wordt die gecommuniceerd via nieuwsbrief. Voor clubs die laattijdig indienen zal er een aftrek
zijn van 25% in het aantal toegekende punten het eerste jaar, 50% verlies bij 2 jaar op rij niet
respecteren deadline, 100% verlies als de club voor het 3de jaar op rij de deadline niet respecteert.

Basketbal Vlaanderen zal jaarlijks een steekproefsgewijze controle van de stavingstukken uitvoeren.
Minimaal 10% van de ingediende dossiers zullen gecontroleerd worden. Basketbal Vlaanderen zal bij
deze clubs de stavingstukken opvragen ter controle van de gedane uitgaven in het kader van de Give
& Go subsidie. Clubs moeten de nodige stavingstukken gedurende min. 1 jaar beschikbaar houden
voor een eventuele controle. Alle clubs moeten daarenboven bij het indienen van hun dossier een
formulier uploaden waarop ze hun uitgaven i.h.k.v. Give & Go staven, met “verklaring op eer” dat de

opgave correct is en dat het verkregen bedrag enkel gespendeerd wordt aan zaken uit de
gelimiteerde bestedingslijst.

Op 15 september worden de bedragen waar de clubs recht op hebben, meegedeeld.
Dit gebeurt via mail en enkel naar de persoon die in het dossier werd opgegeven als contactpersoon.
Indien dit gewijzigd is ten opzichte van de vorige invulling, dient de club dit zelf aan te passen bij de
volgende invulling.

Basketbal Vlaanderen zal van minimaal 10% van de ingediende dossiers de stavingstukken opvragen.
Clubs die steekproefsgewijs gecontroleerd worden, zullen hiervan op de hoogte gebracht worden
tussen 15 september en 30 september. De clubs die aan controle onderworpen worden, moeten hun
stavingstukken ten laatste 15 december indienen.
Ingediende facturen dienen de naam van de club en een duidelijke omschrijving van de aankoop te
vermelden. Enkel facturen van het jaar van de invulling komen in aanmerking (1 januari t.e.m. 20
december 2022). De aangekochte materialen moeten dienen om de kwaliteit van de
jeugdsportwerking te verhogen. Enkel zaken die op de limitatieve bestedingslijst staan mogen
aangekocht worden.
Voor clubs die de stavingstukken laattijdig indienen zal er een aftrek zijn van 25% in het aantal
toegekende punten.

Ten laatste op 31 januari 2023 zal het verkregen subsidiebedrag gestort worden op de rekening van
de club.

Indien bij controle door Basketbal Vlaanderen een verschil van meer dan 15% wordt gevonden met
de invullingen van de club, geeft dit aanleiding tot een vermoeden van fraude. Dit kan leiden tot een
verlies van een deel van de punten waar de club recht op heeft.
Bij fraude wordt de club uitgesloten van toekomstige deelname aan Give & Go.
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