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Reglement 

Subsidies G-Gym S.R.G.A.  

(Société Royale de Gymnastique d’Anvers) 
  

 
1 PROJECT 

CS.R.G.A. - Concorde werd opgericht op 1 mei 1839 onder de 

naam ‘Société Royale de Gymnastique et d’Armes’ en was tot 

2021 de oudste sportclub in België en, voor zover bekend, ook in 

de wereld. De club kende een bloeiend verenigingsleven in het 

centrum van Antwerpen en beëindigde haar actieve werking in 

mei 2021. 

 

 

S.R.G.A. – Concorde gaf Gymfed het vertrouwen om de nalatenschap van de vereniging te beheren 

en toe te kennen aan een maatschappelijk project.  

 

Er werd er voor gekozen om de werking van ‘G-GYM’ in onze clubs een duwtje in de rug te geven en 

nieuwe clubs te ondersteunen die een G-Gymwerking wensen uit te bouwen.  

 

Op deze schenking wil S.R.G.A. – Concorde kinderen, adolescenten en volwassenen met een 

beperking alle kansen te geven om hun geliefkoosde sport te beoefenen en hen de nodige 

ondersteuning bieden.  

 

Het project loopt vanaf het seizoen 2021-2022 en is gegarandeerd tot het seizoen 2024-2025.  

Bedrijven en individuele personen die dit project mee willen ondersteunen kunnen voor meer info 

terecht bij het team clubondersteuning van Gymfed - ruthfranceus@gymfed.be   

 

 

2 DEELNAMEVOORWAARDEN 

1. De club is aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

2. De club heeft een exclusieve G-Gym werking 

3. De club verklaart zich akkoord met het reglement en de bestedingsvoorwaarden 

 

➔ De club vult het online aanvraagformulier G-Gym in voor 15 september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIK HIER VOOR HET ONLINE AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES G-GYM 2021-2022 

mailto:ruthfranceus@gymfed.be
https://www.gymfed.be/AanvraagformulierG-Gym
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3 GYMFED-CLUBS KUNNEN OP VOLGENDE MANIEREN AANSPRAAK MAKEN OP SUBSIDIES 

3.1 GESCHENK LANCERING PROJECT 

▪ Wat:   Pakket kijkwijzers Gymfed  

Deze set van 70 kijkwijzers is een ideale tool om de G-

sporters nog beter te begeleiden en ondersteunen. Ze 

bevatten algemene afbeeldingen (start, stop, kleuren, …), 

expressies (boos, blij, …), houdingen (op 1 been staan, 

kleermakerszit,…) en lichaamsdelen (duim, voet, arm). De 

kijkwijzers zijn A4-formaat, gekleurd geprint en gelamineerd. 

▪ Voor wie:  Clubs met exclusieve G-Gym werking 

▪ Frequentie:  Eenmalig - seizoen 2021-2022 

▪ Belangrijk! De kijkwijzers worden begin september bezorgd per post naar de G-

verantwoordelijke van elke club. Verantwoordelijke en adres op te geven in het online 

aanvraagformulier subsidies 2021-2022. 

 

 

3.2 JAARLIJKSE SUBSIDIES VOOR G-GYM CLUBS UIT DE REGIO ANTWERPEN NOORD 

▪ Wat:  Jaarlijkse incentive van € 175 

▪ Voor wie: Clubs met exclusieve G-Gym werking uit regio Antwerpen-Noord  

▪ Vereisten: 

✓ De club duidt in het Ledenbeheer aan dat ze G-Gym aanbiedt  

✓ De club werkt met een medische infofiche per G-Sporter 

✓ Acties op vlak van inclusie aantonen: deelnemen turnshow, Recreatoernooien, … 

 

 

3.3 OPSTART G-GYMWERKING  

▪ Wat:  Kijkwijzers + materiaal box Janssen-Fritsen twv 750 

▪ Voor wie: Alle clubs aangesloten bij Gymfed die een G-Gym werking opstarten 

▪ Frequentie: Eenmalig bij oprichting G-Gymwerking  

▪ Vereisten: 

✓ Intentie om duurzame werking op te starten onder 

leiding van ervaren team lesgevers 

✓ Opstartvergadering met coördinator Gymfed 

✓ Clubbezoek ervaren G-Gym-groep 

 

 

 

https://www.gymfed.be/region/antwerpen-noord
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4 CONTACT 

Coördinator G-Gym Gymfed 

Ruth Franceus 

ruthfranceus@gymfed.be 

0497 23 14 85 

 

 

mailto:ruthfranceus@gymfed.be

