
LEUVEN 5.318.642

Nieuwbouw

Het bouwen van een topsporthal Redingenhof met een specifieke badmintonhal en een specifieke tafeltenniszaal, die de nodige ruimte biedt om de elite-spelers, beloftevolle spelers en 

topsportleerlingen van Badminton Vlaanderen en de Vlaamse Tafeltennisliga een volwaardige topsportbegeleiding en -ontwikkeling te geven. 

Nieuwbouw

I.s.m. Volley Vlaanderen, Voetbal Vlaanderen en de Vlaamse Atletiekliga realiseert  KU Leuven een nieuwbouw ter vervanging van de huidige "KBC-Sporthal" met een beachhal met 3 

beachvolleybalterreinen, een uitgebreide fitness-, functionele- en powertrainingsruimte, een sportmedische ruimte en een rust- en ontspanningsruimte voor topsporters.

GENT 4.622.873

Nieuwbouw

Capaciteitsuitbreiding en kwaliteitsverhoging topsportschool. Samen met het GO wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden en in klaslokalen oftewel "een 

opleidingscentrum".

Renovatie Renovatie en herinrichting Topgymnastiekhal, en high-tech investeringen voor bewegingsanalyse.

Renovatie Renovatie van o.a. kleedkamers en sanitair oude vleugel van de topsporthal Gent.

Inrichting Installatie van camerasysteem binnen de toptrainingshal voor schermen.

Inrichting Tijdmetingssysteem met bijhorend scherm in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx.

ANTWERPEN 3.516.220

Nieuwbouw

Fase twee van de uitbouw van een Topsportinternaat aan de topsportschool te Wilrijk. In samenwerking met Scholen van Morgen werd Topsportinternaat fase 1 (60 leerlingen) opgestart. De 

huidige toegekende subsidie is voor Topsportinternaat fase 2 (nog eens 60 leerlingen).

Renovatie

Verdere uitbouw van het "Training Center of Excellence" voor de nationale hockeyteams (heren, dames én jeugdteams), waarbij naast de hockeyvelden een gebouw komt met de nodige 

topsportfaciliteiten zoals eigen kleedkamers, fitnessruimte, (para-)medische ruimtes, Olympic rooms voor de A teams, rust- en studieruimtes, eetruimte, kantoren voor high performance staf, ...

Renovatie

Grondige renovatie, verdere uitbreiding en inrichting van het bestaand topsportcentrum voor tennis te Wilrijk met o.a. de overkapping van de outdoorgravels, slagsportspecifieke fitness & 

screening, creëren van overnachtingsmogelijkheden en upgrade paramedische ruimte en leefruimte.

Inrichting

Investering in een multipele camera opstelling vanuit verschillende invalshoeken rond terrein 3 van de topsporthal (voor de topsportwerking basketbal), inclusief vast videoscherm zodat 

bewegingsanalyse, zowel individueel (technisch) als in groep (eerder tactisch) onmiddellijk op het terrein kan uitgevoerd worden onder leiding van de trainer-coach.

Inrichting

Vernieuwing van de mattenvloer voor taekwondo in de huidige topsportschool te Wilrijk, om verdere blessures te voorkomen en om te beantwoorden aan de actuele reglementering opgelegd 

door World Taekwondo.

GENK 1.500.000

Nieuwbouw Realisatie van een dryslope voor de Olympische discipline "Big Air" binnen het snowboarden, inclusief camerasysteem, met 3 jumps waarvan 1 verstelbaar.

WAREGEM 900.000

Nieuwbouw/Renovatie

Verdere inrichting van het trainingscentrum voor eventing: inrichting van de waterpartij voor training van eventing, installatie van een camera-systeem, heraanleggen van de galoppiste op het 

middenplein van de Hippodroom voor de Olympische discipline eventing, aanleg CSIO 5-sterren-zandpiste.

TOTAAL MIDDELEN NAAR TOPSPORT 15.857.735


