Eén van de opdrachten van de KAA Gent Foundation is het stadion te benutten voor
maatschappelijke doelstellingen. Essentieel onderdeel daarvan is het verzorgen van
de receptieve functie van het voetbalstadion voor non-profitactiviteiten.
In dit kader engageert KAA Gent zich er jegens de Stad Gent toe dat
(voetbalgerelateerde delen van) de Ghelamco Arena 15 dagen/jaar kan worden
gebruikt voor niet-commerciele activiteiten door derden. Deze dagen staan bekend
als ‘stadsdagen’ (blokken van maximaal 10 gebruiksuren, ook opsplitsbaar in halve
‘stadsdagen’ van minstens 5 gebruiksuren).
Op basis van de volgende principes worden de ‘stadsdagen’ ter beschikking gesteld:
1.

Het voorzien in de beschikbaarstelling per seizoen (1 juli – 30 juni) van
15 dagen waarop de Stad Gent of door haar erkende verenigingen
(delen van) het stadion kunnen gebruiken voor manifestaties.

2.

De infrastructuur kan in dit kader gebruikt worden door de Stad Gent
voor eigen manifestaties of van het OCMW of door derden na
voorafgaand overleg met KAA Gent. Om volop ruimte te bieden voor
maatschappelijke initiatieven, worden stadsdagen aan derden alleen
toegewezen voor manifestaties die verband houden met de thema’s
waarrond in het kader van de communitywerking wordt gewerkt:
maatschappelijke projecten (sport, gezondheid en bewegen, onderwijs,
opleiding en tewerkstelling, diversiteit en gelijke kansen),
buurtgebonden initiatieven, initiatieven die de
supportersbetrokkenheid bij de club en haar communitywerking
bevorderen en/of de niet-commerciële publiekswerking van KAA Gent
versterken.

3.

Om een optimaal gebruik mogelijk te maken van de beschikbare
stadsdagen worden ze alleen toegewezen voor de dagen van de
publiek toegankelijke manifestaties zelf en niet voor opbouw- en
afbouwdagen.

4.

De aanvragen worden ingediend bij Ghelamco Arena Avents
(events@ghelamcoarenaevents.be). Aanvragers dienen steeds rekening
te houden met de onzekerheden eigen aan de voetbalkalender.
Ghelamco Arena Events vraagt advies over de aanvraag aan de KAA
Gent Foundation.

5.

Het aanvraagdossier dient een gedegen omschrijving van de geplande
manifestatie te bevatten ten einde een oordeelkundig onderzoek en
advies mogelijk te maken.

6.

Alhoewel de stadsdagen gratis beschikbaar worden gesteld, zijn er
altijd kosten verbonden aan het gebruik van de infrastructuur of voor
de inzet geleverd door Ghelamco Arena Events ten laste van de
gebruiker.

Deze kosten variëren naargelang de technische vereisten van de
manifestatie of de aard van de zaal. Ghelamco Arena Events moet
telkens voorafgaand een offerte van deze kosten bezorgen aan de
gebruiker en hiervan een kopie bezorgen aan de KAA Gent Foundation.
7.

De raad van bestuur van vzw Voetbal in de stad neemt jaarlijks akte
van de stadsdagen, die worden opgenomen in het
activtiteitenoverzicht van de KAA Gent Foundation.

8.

Bij elke communicatie over de activiteit waarvoor de ‘stadsdag’ wordt
toegekend, vermeldt de organisator “met de steun van de KAA Gent
Foundation” en het logo van de KAA Gent Foundation. Op het
evenement wordt minstens één banner van de KAA Gent Foundation
geplaatst.

9.

De KAA Gent Foundation ontvangt een uitnodiging voor het evenement.
De organisator bezorgt na afloop van het evenement aan de KAA Gent
Foundation een visual van de vermelding van steun en logo bij de
organisatie van het evenement.
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