Achtergrondinformatie bij de samenwerkingsovereenkomst tussen
de Stad Gent, OCMW Gent en KAA Gent CVBA SO
over de werking van de KAA Gent Foundation 2020-2025

1. De Stad Gent, OCMW Gent en KAA Gent verbinden zich tegenover elkaar en
creëren een stabiel kader voor de KAA Gent Foundation, inhoudelijk en
financieel, tot en met 2025.
2. De partijen erkennen de meervoudige identiteit van de KAA Gent Foundation:
maatschappelijk en sportief. Met de ontwikkeling en realisatie van sociaalsportieve projecten, het gebruik van de Ghelamco Arena als open stadion, de
organisatie van een brede publiekswerking met supportersbetrokkenheid en
door de samenwerking van alle Gentse Elk Talent Telt voetbalclubs is de KAA
Gent Foundation op verschillende fronten actief.
3. Het financiële kader wordt gerealiseerd door samenwerking. Niet enkel
publiek-privaat tussen de lokale overheden en KAA Gent, maar ook stadsintern
via een cofinanciering tussen verschillende beleidsdomeinen: sport,
beleidsparticipatie, stadsvernieuwing, sociale dienstverlening en ouderenzorg.
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4. De KAA Gent Foundation zal, coherent met de waarden van de professionele
voetbalclub KAA Gent (respect, integriteit en loyaliteit) en in het kader van het
Meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Gent, met en door sport, werken aan
weerbaarheid (fysieke en mentale gezondheid), talentontwikkeling (sportief en
persoonlijk), inclusie (iedereen mee), sociale cohesie (iedereen samen) en
diversiteit en gelijke kansen (non-discriminatie).
5. De KAA Gent Foundation wordt met deze overeenkomst bevestigd in haar rol
als sociaal-innovatieve onderneming, met de opdracht haar sociaal-sportieve
werking verder uit te bouwen.
6. Op het veld gebeurt dit door de inzet van professionele community coaches
of maatschappelijke sportcoaches. Zij gebruiken sport – en in het bijzonder
voetbal – als middel om mensen niet enkel aan te zetten tot bewegen, maar ook
om hen persoonlijk en als groep te laten groeien met onder meer
pleintjesvoetbal voor jongeren, voetbalteams voor kwetsbare volwassenen en
wandelvoetbal voor senioren.
7. De rol van de KAA Gent Foundation als wijkpartner in Nieuw Gent-Steenakker
wordt bevestigd. Met dansactiviteiten in de Buffalo Dance Academy en
omnisport in de Buffalo League wordt het vrijetijdsaanbod voor de meest
kwetsbare kinderen in de wijk gegarandeerd. Wijkhuis Bij Pino wordt versterkt als
laagdrempelige verzamelplaats voor ontmoeting en sociale activering.

8. De samenwerking tussen de Gentse voetbalclubs met jeugdvoetbal (Elk Talent
Telt) wordt verder gezet. De clubs worden begeleid in hun sportieve en
maatschappelijke werking. Goede praktijken worden gedeeld met andere
sporttakken. Ook de financiële ondersteuning van de Gentse voetbalclubs door
KAA Gent wordt bevestigd tot 2025.
9. De KAA Gent Foundation behoudt haar taken inzake supportersbetrokkenheid,
publiekswerking en het gebruik van de Ghelamco Arena als een open stadion.
10. In het kader van haar publiekswerking wordt door de KAA Gent Foundation
een erfgoedproject voorbereid rond 125 jaar voetbal in Gent 2024-2025, naar
aanleiding van de 125ste verjaardag van KRC Gent in 2024 en 125 jaar KAA Gent
in 2025.

Financiële implicaties van de samenwerkingsovereenkomst

Lokale overheden *
KAA Gent CVBA SO **
ETT Fonds ***
Totaal

2021
334182,00
312405,00
63750,00
710337,00

2022
342569,97
330560,67
75000,00
748130,63

2023
351168,47
335845,74
75000,00
762014,21

Lokale overheden
KAA Gent CVBA SO *
ETT Fonds **
Totaal

2024
183303,80
341263,47
75000,00
599567,27

2025
187904,80
346817,18
75000,00
609721,98

Totaal
1399129,04
2225722,57
363750,00
3429771,09

* De middelen verbonden aan het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent werden
toegekend tot 2023, waarna een tussentijdse evaluatie volgt.
** Directe en indirecte financiële bijdrage aan de KAA Gent Foundation
*** Overdrachten aan de Gentse lokale voetbalclubs met jeugdvoetbal
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