KAA Gent is een geëngageerde voetbalclub die de wervende kracht van voetbal benut
ten voordele van de samenleving. De spil van het engagement is de KAA GENT
FOUNDATION.
vzw Voetbal in de stad, de rechtspersoon achter de KAA GENT FOUNDATION, is een
samenwerkingsverband van KAA Gent cvba so, de Stad Gent, het OCMW Gent, Gent Stad
in Werking en de Supportersfederatie KAA Gent. Zij zijn de vijf leden van vzw Voetbal in
de stad.
In april 2015 werd het maatschappelijk engagement en de lokale verankering van KAA
Gent ingeschreven in de nieuwe ‘mission statement’ van KAA Gent:
“KAA Gent is een trotse en eigenzinnige club die kiest
voor samenwerking en duurzaam succes.
Een vereniging met oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheid
én een club waar iedereen welkom is.”
Engagement, lokale verankering en supportersbetrokkenheid worden op deze wijze
ingebed in het DNA van de club.
De KAA GENT FOUNDATION coördineert en ontwikkelt de verbindende kracht van KAA
Gent door:
-

de wervende kracht van voetbal te benutten voor het versterken van mensen
via sociale projecten;

-

supportersbetrokkenheid en supportersengagement te bevorderen;

-

de Ghelamco Arena ook te gebruiken als open stadion voor niet-commerciële

-

te bouwen aan een brede publiekswerking rond KAA Gent, met bijzondere

activiteiten en initiatieven;
aandacht voor erfgoed en cultuur;
-

werk te maken van geëngageerd en kwaliteitsvol jeugdvoetbal in Gent onder het
motto elk talent telt.

De leden van de vzw zijn statutair vertegenwoordigd in de raad van bestuur en de
algemene vergadering van de vzw.
Resul Tapmaz, voorzitter (Stad Gent)
Patrick Lips, ondervoorzitter (KAA Gent)
Rudy Coddens penningmeester-secretaris (OCMW Gent)
Michel Louwagie, bestuurder (KAA Gent)
Olivier Morobé, bestuurder (Stad Gent)
Filip Raes, bestuurder (Supportersfederatie KAA Gent)
Cengiz Cetinkaya, bestuurder (Gent-stad in werking)
Carl De Decker (OCMW Gent)

Jurgen Bockstaele (Gent-stad in werking)
Dirk Vos (Supportersfederatie)
Wim Vandendriessche (wnd lid, directeur Sportdienst Stad Gent)
De raad van bestuur van vzw Voetbal in de stad kwam samen op 31 maart 2016 en op
22 september 2016. De algemene vergadering kwam samen op 13 juni 2016 en op 21
december 2016.
Als vertegenwoordiger van de Stad Gent verving de heer Olivier Morobé mevrouw
Melissa Joos in de raad van bestuur van vzw Voetbal in de stad. Van deze vervanging
werd akte genomen tijdens de raad van bestuur van 22 september 2016.
Op 1 januari 2016 werd mevrouw Nasima El-Barkani in dienst genomen als 0,5 FTE
administratief medewerkster. Op 1 mei 2016 werd de heer Jonas Devits in dienst
genomen als 0,5 FTE projectmedewerker. Op 1 december 2016 werd mevrouw Ellen De
Jans in dienst genomen als 1,0 FTE stafmedewerkster. Dit bracht het
personeelsbestand van de KAA GENT FOUNDATION op 31 december 2016 op vijf
medewerkers of 4 FTE’s.
In juni 2016 werd KAA Gent vzw omgevormd tot een KAA Gent cvba so, waarbij het
sociaal oogmerk via vzw Voetbal in de stad werd opgenomen bij de statutaire
doelstellingen van de cvba so.
In 2016 bedroeg het budget van onze organisatie, beheerd door vzw Voetbal in de stad
€ 353.820,87. De inbreng van KAA Gent bedroeg € 133.417,52.
In december 2016 werd naar aanleiding van de omvorming van KAA Gent tot cvba so
de samenwerking tussen KAA Gent en vzw Voetbal in de stad nog geïntensifieerd. KAA
Gent sloot met haar communitywerking een meerjarenovereenkomst tot en met 2020
en verhoogde haar financiële bijdrage tot € 280.000/jaar. In 2017 zal de KAA GENT
FOUNDATION voor het eerst een budget beheren van meer dan € 500.000.

Enkele cijfers om de omvang en de impact van de KAA GENT FOUNDATION in 2016 te
duiden:
5 medewerkers (4,0 FTE) in dienst
35 vrijwilligers vervulden vrijwilligerswerk
5 studenten liepen langdurige stage
4 internationale studenten liepen tweedaagse stage
20 studenten liepen stage in dienst van de projecten
61 uren inzet van spelers/technische staf van KAA Gent
10 community-activiteiten met inzet van spelers/technische staf van KAA Gent
14 sociaal-emancipatorische projecten met personen uit kansengroepen
382 activiteiten met personen uit kansengroepen in het kader van deze projecten
100 van deze activiteiten had plaats in de Ghelamco Arena
865 personen uit kansengroepen bereikt met deze projecten
21.014 contacturen met personen uit kansengroepen in het kader van deze projecten
13 Gentse voetbalclubs met jeugdvoetbal in het Elk Talent Telt partnerschap
292 jeugdtrainers
2881 jeugdspelers
244 bedrijven, organisaties of verenigingen bezochten de Ghelamco Arena
405 rondleidingen uitgevoerd door 17 stadiongidsen
10.159 personen rondgeleid in de Ghelamco Arena
6.116 vind ik leuks op Facebook
2.020 volgers op Twitter

In 2016 kreeg de KAA GENT FOUNDATION de steun van deze overheden, diensten,
organisaties en bedrijven.

We creëren maatschappelijke meerwaarde door het buurtgericht ontwikkelen en
versterken van sociale projecten rond gezondheid en bewegen, onderwijs en opleiding,
gelijke kansen en diversiteit.

a. Gezond Scoort!
‘Gezond Scoort!’ zet kwetsbare jongeren van de eerste graad secundair onderwijs aan
tot een gezonde leefstijl, met de klemtoon op gezonde voeding en
bewegingsgewoonten i.s.m. Logo Gezond Plus. In het stadion wordt aandacht besteed
aan gezondheid voor het brede publiek: (ook) gezonde catering, tabakspreventie,
drugpreventie
Concreet in 2016:
-

80 leerlingen

-

Instituut Bert Carlier (Zwijnaarde) en KTA Gito Groenkouter (Sint-Amandsberg)

-

Lessenreeks Gezond Scoort! in de deelnemende scholen. Schoolbezoek op
9.5.2016 KTA Gito Sint-Amandsberg en Instituut Bert Carlier.

-

Activiteit Gezond Scoort! in de Ghelamco Arena: eindhappening op 31.5.2016
met beweegparcours, zoektocht, rondleiding en diploma-uitreiking.

-

320 contacturen met personen uit de doelgroep (excl. lessenreeks).

-

Samenwerking met LOGO Gezond+, OCMW Gent, Stad Gent, BOP Project vzw Jong

-

Actieve medewerking van Kenny Saief, Rami Gershon, Stefan Mitrovic en

en Gidsenwerking Voetbal in de stad
Thomas Foket (6u inzet spelers/technische staf KAA Gent).
Bij andere projecten als Playing for Success, KAA Gent Homeless Blue White, Buffalo
Cup, Buffalo League, Geestige Buffalo’s en HT Gantoise Legends zijn gezonde leefstijl,
evenwichtige voeding en bewegen een belangrijk aandachtspunt.
In de Ghelamco Arena wordt aandacht besteed aan gezondheidspromotie en
ziektepreventie.
-

Stadionactie Stop Darmkanker, 27.2.2016 n.a.v. de wedstrijd Jupiler Pro League
KAA Gent - Sporting Lokeren. Tentoonstelling ‘Door de Bril van’ op de
supporterspromenade; Sensibilisatie op de Supporterspromenade en in de
Businessrumtes; ‘Laat je testen’ fotoshoot met Sven Kums (1u inzet
spelers/technische staf KAA Gent); Erehaag bij de aftrap door supporters van de
doelgroep; Ghelamco Arena thematisch verlicht (cf. III d).

-

Rookpreventie op supporterspromenade en rookvrije familietribune, Tribune 4,
gedurende het hele seizoen.

-

Aandacht voor de campagne #samentegenkanker, met actieve medewerking
van Rami Gershon, Sven Kums, Matz Sels en Hannes Van der Bruggen (1u inzet
spelers/technische staf KAA Gent), 4.2.2016

-

Drugpreventie Actie ‘Keep the stadium clean’ ter gelegenheid van de wedstrijd
KAA Gent – OH Leuven op 4.3.2016 en ter gelegenheid van de wedstrijd KAA
Gent – KV Kortrijk op 26.11.2016.

Wereldnierdag 2016, bezoek aan patiënten AZ Maria Middelares

-

Bezoek aan het AZ Maria Middelares ter gelegenheid van Wereldnierdag 2016
(10.3.2016). Informatie en sensibilisatie afdeling Nierdialyse. Actieve
medewerking van Kenny Saief, Matz Sels, Sven Kums, Hannes Van der Bruggen
en Hein Vanhaezebrouck (7,5u inzet spelers/technische staf KAA Gent).

-

Stadionactie Rodeneuzendag en Buffalo’s blijven er niet mee zitten, Geestelijke
Gezondheidszorg, KAA Gent-KV Kortrijk (27.11.2016). Inzet spelers en
technische stad, Hein Vanhaezebrouck, Eva Maenhout en Brecht Dejaegere
(1u/inzet).

b. Buffalo Bustels
Psychiatrische patiënten onderhouden mee tribune 1 van de Ghelamco Arena. Ze doen
dit in het kader van een arbeidszorgproject i.s.m. het Psychiatrisch Centrum GentSleidinge.
Concreet in 2016:
-

12 personen met psychosociale beperking (groepjes van 6 patiënten), 29
groepsactiviteiten in de Ghelamco Arena i.s.m. Psychiatrisch Ziekenhuis GentSleidinge.

-

1044 contacturen met personen uit de doelgroep.

-

Keep it up Challenge AG Insurance ten voordele van de Buffalo Bustels op
15.4.2016 ter gelegenheid van de wedstrijd KAA Gent – KV Oostende.

c. Allemaal anders, allemaal Buffalo
De community van KAA Gent is zo divers als onze samenleving zelf. Voetbal in de stad
benadert deze diversiteit als een verrijking. De communitywerking ontwikkelt met dit
uitgangspunt projecten rond diversiteit en steunt campagnes die racisme,
discriminatie en/of homofobie veroordelen.
Concreet in 2016:
-

Leerlingen HTI Sint-Antonius organiseren voetbaltornooi met jonge
vluchtelingen op het veld van Elk Talent Telt partnerclub HT Zwijnaarde, met
logistieke ondersteuning van vzw Voetbal in de stad en KAA Gent Referee
Academy, 25.5.2016

-

Wedstrijduitnodigingen:
o

35 uitnodigingen Voetbalproject Vluchtelingen KAA Gent-Olympiakos
(8.7.2016)

o

48 uitnodigingen INGent Integratie en Inburgering KAA Gent-Olympiakos
(8.7.2016)

-

Logistieke ondersteuning stedelijk voetbalinitiatief Vluchtelingenvoetbal Reno

-

Samenwerking met de Vlaamse Overheid-Dienst Gelijke Kansen, Stad GentDienst Gelijke Kansen en Cavaria

d. KAA Gent Homeless Blue White
Binnen de Belgische sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen,
zowel dames als heren, werken we i.s.m. de Stad Gent, OCMW Gent en het CAW met
daklozen, mensen in thuislozenzorg en andere vormen van begeleid wonen,
vluchtelingen en personen die afkicken van een drugs- en/of alcoholverslaving rond de
voetbalwaarden diversiteit, respect, vriendschap en fairplay.

Community-activiteit KAA Gent Homeless Blue White 2016-17

Concreet in 2016:
-

61 activiteiten
o

35 trainingen/wedstrijden

o

3 tornooien Belgian Homeless Cup

o

23 extra-sportieve groepsmomenten

-

Totaal aantal verschillende deelnemers: 65 waarvan tiental dames.

-

Seizoen 2015-2016: totaal 3812 contacturen

-

Wedstrijdbezoek UEL KAA Gent-Braga SC (24.11.2016)

e. Brug naar werk
Jongeren uit het deeltijds onderwijs realiseren de werkervaringscomponent uit hun
opleiding bij KAA Gent. Door hun tewerkstelling bij de club worden ze extra
gemotiveerd en kunnen ze hun vaardigheden maximaal ontwikkelen.

Concreet in 2016:
-

15 personen aan de slag bij KAA Gent cvba so via sociale tewerkstelling,
arbeidszorg of alternatieve sancties (prestaties 20 tot 200u/traject)

-

1 vrijwilligers met een arbeidshandicap aan de slag op het Oefencomplex van

-

5 langdurige stageplaatsen bij vzw Voetbal in de stad: student Sociaal Werk

KAA Gent cvba so
Arteveldehogeschool (winter 2016, student gezondheid en bewegen HOWest
(lente 2016), student Leisure management Breda (lente 2016), 2 studenten
Sociaal Werk Arteveldehogeschool (herfst 2016)
-

4 studenten stage Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie HOGent
tijdens Buffalo League

-

11 studenten Lerarenopleiding Arteveldehogeschool liepen stage tijdens de

-

2 studenten Lerenopleiding HoGent liepen stage in het kader van

Buffalo Cup
huiswerkbegeleiding jeugdspelers Elk Talent Telt
-

4 internationale studenten liepen tweedaagse stage bij vzw Voetbal in de stad

-

5 stagiairs Playing for Succes lerarenopleiding Artevelde Hogeschool werden

tijdens de Zomercursus Nederlandse Taal van de UGent (16-17.8.2017)
ingezet in Leercentrum KAA Gent
-

5 medewerkers BOP-project vzw Jong (Buurtsportwerkers in opleiding) werden

-

Buffalo Bustels (Zie ook punt 1.c.)

ingezet bij de Buffalo League

f. Team Buffalo
Binnen onze sociaal-emancipatorische projecten merken we dat sommigen uit de
doelgroep klaar zijn voor een volgende stap in hun traject. Met ‘Team Buffalo’ willen
we deze deelnemers een competentieversterkend traject aanbieden binnen de
organisatie. Door hun vrijwilligerswerk binnen de projecten en het volgen van
vormingsmodules van Voetbal in de stad kunnen ze hun vaardigheden ten volle
ontwikkelen. Vaardigheden die noodzakelijk zijn voor verdere re-integratie in de
samenleving en het zetten van stappen op de arbeidsmarkt.
Concreet in 2016:
-

6 personen van de doelgroep in het traject

-

15 activiteiten met de doelgroep

-

148 contacturen met de doelgroep

-

KAA Gent cvba so neemt één deelnemer met artikel 60 statuut in dienst vanaf 1
januari 2017.

f. Leercentrum KAA Gent – Playing for Success
Voetbal in de stad biedt i.s.m. de Arteveldehogeschool kwalitatieve leerbegeleiding aan
kinderen en jongeren aan die nood hebben aan extra stimulerende leeromstandigheden. Via opdrachten en spel verbeteren hun kennis en vaardigheden op
het vlak van taal, rekenen en ICT en verhoogt hun zelfvertrouwen en positief zelfbeeld.

Concreet in 2016:
-

28 kinderen uit 4 scholen

-

2 trajecten van telkens 10 weken (lente 2016, herfst 2016)

-

780 contacturen met personen uit de doelgroep

-

22 groepsactiviteiten in de Ghelamco Arena, waaronder de Diploma-uitreiking
op 11.5.2016.

Leercentrum KAA Gent versterkt leerlingen met leermoeilijkheden.

-

Samenwerking met Playing for Success Belgium, REC Radiocentrum, De
Regenboog (Wondelgem), Onze Lieve Vrouw College (Ledeberg), GO! (Merelbeke)
en VBS De Mozaiek (Gent) en Arteveldehogeschool Gent

-

-

Wedstrijdbezoek voor de deelnemers:
o

KAA Gent-KRC Genk (22.5.2016)

o

KAA Gent-Braga SC (24.11.2016)

Actieve medewerking Yannick Thoelen en Rob Schoofs (27.4.2016) en (4u inzet
spelers/technische staf KAA Gent).

g. Dopjesactie
In samenspraak met het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) worden de
dopjes van de frisdranken die op wedstrijddagen verkocht worden in de Ghelamco
Arena verzameld. De dopjes worden door het BCG verkocht aan een recyclagebedrijf
dat er duurzame paletten van maakt. Met de opbrengst worden geleidehonden voor
personen met een visuele handicap opgeleid.
Concreet in 2016:
-

30 zakken, 135.000 dopjes, 350 kg verzameld

-

Samenwerking met KAA Gent, Horeca Foot, Maison Rouge, Supportersfederatie
KAA Gent

h. Thuis in Nieuw Gent-Steenakker
De communitywerking van KAA Gent zet in op ontmoeting en samenwerking met de
inwoners en de middenveldorganisaties van Nieuw Gent-Steenakker, de buurt naast de
Ghelamco Arena. De Buffalo Cup en Buffalo League hebben er plaats en Elk Talent Teltpartnerclub HT Zwijnaarde is er thuis.
Concreet in 2016:
-

Deelname aan netwerkoverlegmomenten Jeugd-Brede School Nieuw Gent en

-

Buurtgerichte acties Buffalo Cup: verhogen sociale cohesie Nieuw Gent

Welzijnsoverleg Nieuw Gent, Wijkactieteam Nieuw Gent-Steenakker
o

De Panda 3.5.2016: Variété show voor de buurt: talentenjacht waarop
buurtbewoners worden uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

o

Het Prisma 12.4.2016: Bezoek en voorleesmoment revalidatiecentrum
UZ: kinderen van Het Prisma organiseren een voorleesmoment voor de
kinderen van het revalidatiecentrum,

o

Het Prisma 21.4.2016: Bezoek en voorleesmoment pediatrie UZ Gent +
De Lieving: kinderen van Het Prisma organiseren een voorleesmoment
en bezoeken kinderen op de afdeling pediatrie van het UZ Gent.

o

Sint-Jozef 19.4.2016: Fotozoektocht i.s.m. woonerf Zevenhuizen (orthoagogisch centrum): fotozoektocht met bewoners van woonerf
Zevenhuizen.

Samenwerking tussen lager onderwijs en Wooonerf Zevenhuizen
in Nieuwe Gent-Steenakker tijdens Buffalo Cup 2016.

o

Sint-Paulus 14.4.2016: Bezoek en voorleesmoment kinderopvang Kind
en Gezin: kinderen van Sint-Paulus organiseren een voorleesmoment
voor de kinderen van de kinderopvang,

o

Sint-Paulus: 19.4.2016: Bezoek en voorleesmoment kinderopvang
knuffelboom, Reddie Teddy en de Nederlandse oefenles voor ouders uit
de wijk.

-

Stadionbezoek Fracarita Woonerf Zevenhuizen (5.4.2016)

-

In 2016 startte de communitywerking i.s.m. verschillende stadsdiensten en
buurtpartners uit Nieuw Gent met de voorbereiding van het Multihuis, een
laagdrempelige ontmoetingsplek in 7 tijdelijke units op het Rerum
Novarumplein in Nieuw Gent. Gedurende twee jaar is Voetbal in de stad
verantwoordelijk voor de koffiebar en de algemene coördinatie van het
Multhihuis, Samenlevingsopbouw Gent bouwt het een klusatelier uit en IN-Gent
de doorgeefwinkel. Naast voorbereidend overleg met alle betrokken partijen en
de aanwerving van een coördinator, maakten we werk de huisstijl (een ooievaar
en veren als centraal thema), de naam (Bij Pino), een respectcode voor alle
bezoekers, afspraken i.v.m. de openingsuren, het concept en het openingsfeest
en de aankopen voor de inrichting van de units.

i. De Geestige Buffalo’s
De Geestige Buffalo’s is een sociaal-emancipatorisch voetbalteam voor personen met
psychosociale problemen in samenwerking met Elk Talent Telt club Jago Sint
Amandsberg, psychiatrische ziekenhuizen, instellingen en organisaties voor beschut
wonen van de regio Gent.
Concreet in 2016:
-

35 personen uit de doelgroep

-

41 activiteiten

-

o

35 trainingen

o

1 tornooi

o

5 extra-sportieve groepsmomenten

1562 contacturen met de doelgroep

De Geestige Buffalo’s: Psylos sportclub van KAA Gent

j. HT Gantoise Legends
In april 2016 werd gestart met een wandelvoetbalproject voor senioren uit
kansengroepen. Het project kadert in de internationale samenwerking EFDN (cf. VI.
EFDN) en wil een wandenvoetbaltraject opzetten in de buurt Nieuw-Gent Steenakker.
Partnerorganisaties bij de opstart zijn Elk Talent Telt partnerclub HT Zwijnaarde, LDC De
Regenboog en Buurtwerking Nieuw Gent.

Concreet in 2016:
-

15 personen uit de doelgroep herhaaldelijk bereikt

-

42 activiteiten
o

34 trainingen en wedstrijden

o

6 extra-sportieve groepsmomenten

o

1 seminarie

o

1 initiatie

-

1814 contacturen met de doelgroep

-

Nationaal seminarie met 44 deelnemers op in de Ghelamco Arena en op de

-

Wedstrijdbezoek KAA Gent–Olympiakos (8.7.2016)

terreinen van partnerclub HT Zwijnaarde, 22.9.2016

HT Gantoise Legends, het eerste wandelvoetbalinitiatief in Gent.

We gebruiken KAA Gent en de Ghelamco Arena om de betrokkenheid van de supporters
bij de club te vergroten en dit door het ondersteunen en versterken van
sfeerbevorderende en/of geëngageerde supportersinitiatieven in en rond het
voetbalstadion.

a. Special Supporters
De Ghelamco Arena is een stadion toegankelijk voor iedereen, ook voor supporters met
een handicap. Samen met de Stad Gent, Intro vzw en de supportersorganisatie INSIDEToegankelijk Voetbal België willen we een voorbeeld zijn voor andere voetbalstadions in
België en Europa.
Concreet in 2016:
-

45 personen uit de doelgroep herhaaldelijk bereikt

-

6 vrijwilligers als begeleiders voor personen met een handicap elke wedstrijd
ingezet door vzw Voetbal in de stad i.s.m. Intro vzw

-

Elke wedstrijd van KAA Gent gemiddeld 60 personen uit de doelgroep aanwezig:
personen met een beperking, al dan niet rolstoelgebonden.

-

Gemiddeld 30 rolstoelgebruikers/wedstrijd in reguliere competitie, Play Offs en
UEFA Champions League 2015-16 en UEFA Europa League 2016-17 (volzet) en
13 personen met visuele handicap aanwezig in de Ghelamco Aren en diverse
supporters met beperkte mobiliteit.

-

3915 contacturen met de doelgroep

b. Mia Moment
"Mia is een lied van de groep Gorki. Het werd gezongen door de Gentse volksheld Luc
De Vos. Hij overleed op 29 november 2014. Op initiatief van de communitywerking en
de sfeergroep Buffalo Indians wordt Mia sindsdien in de 52ste minuut ingezet.
Als herinnering aan Luc De Vos maar ook als moment waarop elke wedstrijd opnieuw
de overleden KAA Gentsupporters worden herdacht. Tegelijk worden de overleden
supporters op de grote schermen van de Ghelamco Arena getoond en worden de
namen van deze overledenen op een supporters-herdenkingsmuur geplaatst.
Concreet in 2016:
49 overleden supporters herdacht tijdens Mia-moment en op de

-

herdenkingsmuur geplaatst.

c. Velo Buffalo
Voetbal in de stad werkt samen met KAA Gent aan een duurzame supportersmobiliteit
van en naar de Ghelamco Arena. Daarbij staat voor de communitywerking veilig en
comfortabel fietsverkeer rond het stadion en – i.s.m. de Supportersfederatie – voor het
bevorderen van collectief vervoer via supportersbussen van en naar het stadion
voorop.

KAA Gent, de grootste wielerclub van België.

Concreet in 2016:
-

2838 vaste stallingen + 600 mobiele stalingen rond het stadion.

-

Intensieve communicatie supportersmobiliteitsplan

-

Coördinatie Facebookgroep ‘Velo Buffalo’ 780 leden

-

Fietsentelling zondag 27.11.2016 (KAA Gent-KV Kortrijk): 2840 fietsen gestald

-

Medewerking van Lucas Schoofs aan ‘de Grote verkeersquiz’ van de Vlaamse

rond de Ghelamco Arena
Stichting Verkeerskunde. Inzet speler: 1u (10-11.2016)

d. Buffalo Positivo
De KAA GENT FOUNDATION bevordert positief en geëngageerd supporterschap. KAA Gent
maakte tijdens het seizoen 2015-16 werk van een verbeterde verstandhouding met de
Supportersfederatie KAA Gent en de sfeergroep Buffalo Indians voor het ontwikkelen
van positieve supportersinitiatieven in de Ghelamco Arena.
Concreet in 2016:
-

Ter beschikking stelling van vlaggen 3m x 3m van vzw Voetbal in de stad en KAA
Gent Homeless Blue White, waardoor de communitywerking ook op
wedstrijddagen zichtbaar werd in de tribune.

-

In gebruik name ‘9000 House’ op de supporterspromenade, van en voor
supporters.

De Ghelamco Arena is meer dan een voetbalstadion. De KAA GENT FOUNDATION
garandeert het gebruik van het stadion voor non-profit initiatieven en
maatschappelijke projecten. In de schoot van vzw Voetbal in de stad werd daarover
een zakelijke overeenkomst bereikt tussen KAA Gent en de Stad Gent. De klemtoon ligt
daarbij op het creëren van kansen en maatschappelijke meerwaarde voor Gentenaars
uit kansengroepen, supporters, buurtbewoners en voor het Gentse verenigingsleven.

a. Ghelamco Arena
De KAA GENT FOUNDATION gebruikt het voetbaldeel van de Ghelamco Arena voor tal
van activiteiten. Het gaat daarbij over zowel de supportersruimtes, de neutrale zone als
de business-ruimtes. KAA Gent/Horeca Foot BVBA rekent geen kosten aan voor het
gebruik van de locatie in de Ghelamco Arena door de KAA GENT FOUNDATION.
Eventueel gemaakte kosten dienen wel vergoed te worden, aan kostprijs (bv. reiniging,
catering,…).
Concreet in 2016:
-

100 community-activiteiten in het kader van de sociaal-emancipatorische
projecten met personen uit kansengroepen in de Ghelamco Arena.

-

Ter beschikking stelling voor reguliere werking van vzw Voetbal in de stad van
kantoor- en vergaderruimte door KAA Gent CVBA SO

b. KAA Gent Community Center
Op de eerste verdieping van ingang C werd een lokalencluster beschikbaar gesteld als
Community Center. Op niet wedstrijddagen wordt deze cluster gebruikt door de KAA
GENT FOUNDATION.

In het community center vonden in 2016 in het kader van de hierboven beschreven
maatschappelijke projecten verschillende overlegmomenten en/of groepsactiviteiten
plaats. Structureel maken de Supportersfederatie KAA Gent en sfeergroep Buffalo
Indians maandelijks gebruik van het KAA Gent Community Center.
Daarenboven fungeerde deze locatie in het seizoen 2016 17 maal als uitvalsbasis voor
bezoeken aan de communitywerking en/of workshops rond communitywerking voor:
-

Presentatie communitywerking aan de docenten Professionele Bachelor Sport

-

Klasbezoek 3de en 4de leerjaar Het Trappenhuis, Stad Gent (15.02.2016)

-

Presentatie en discussie communitywerking, de Vijf Ateliers (20.2.2016)

-

Werkgroep conferentie Kind en Gezin “Participeren van kinderen en ouders :

-

Presentatie communitywerking, Stad Gent Bestuursondersteuning (3.3.2016)

-

Presentatie communitywerking en debat, UGent Belgian Olympic Academy

en Bewegen Howest (5.1.2016)

deelnemen en deelhebben” (1.3.2016)

(4.3.2016)
-

Presentatie communitywerking en buurtengagement Netwerk Eurocities,
(10.03.2016)

-

Presentatie communitywerking en Business Game, Sportmanagement UGent
(26.4.2016)

-

Klasbezoek 3de kleuterklas Vrije basisschool Ertvelde Tervenen (19.5.2016)

Kleuters bezoeken Ghelamco Arena met aangepast bezoek.

-

Presentatie communitywerking Supportersclub SV Zulte Waregem (4.6.2016)

-

Presentatie communitywerking directie basisschool De Klavertjes Nieuw Gent
(23.9.2016)

-

Vorming vrijwilligers INTER Vlaanderen, blindentribune (24.9.2016)

-

Briefing/Vorming verantwoordelijken Gentse Konyaspor supporters n.a.v. UEL
wedstrijd (29.9.2016)

-

Presentatie communitywerking voor studenten Sociaal Werk Praag in kader van

-

Workshop Bovenste Knoopje Open in kader van muziektheater NT Gent

uitwisselingsproject met Arteveldehogeschool Gent (17.11.2016)
(21.11.2016)
-

Presentatie communitywerking studenten HoWest Sport en Bewegen

-

Presentatie communitywerking studenten Arteveldehogeschool Sociaal Werk

(5.12.2016)
(9.12.2016)

Op wedstrijddagen wordt het KAA Gent Community Center gebruikt door de Politie Gent,
de Suppoostenwerking en de Player Escorts voor de wedstrijdorganisatie.

c. Stadsdagen
In 2016 hebben 13 niet-commerciële activiteiten door derden in de Ghelamco Arena
het kader van de ‘stadsdagen’ regeling plaatsgevonden. Stadsdagen betekenen dat de
locatie gratis ter beschikking wordt gesteld van de organisator. Eventuele kosten
dienen wel betaald te worden.
Concreet in 2016:
15 stadsdagen gebruikt door niet-commerciële derden:

-

o

Sport- en Eventmanagement Arteveldehogeschool te gast voor
onderwijsavond over organisatie voetbal, events en communitywerking
(26.1.2016, Perszaal)

o

Stad Gent, Historische Huizen, dienstactiviteit met rondleiding
(29.2.2016, Perszaal)

o

KRAS, activiteit voor vrijwilligers die mensen in armoede helpen
(31.3.2016, Promenade)

o

Stad Gent, Dienst Toezicht, dienstactiviteit met presentatie
communitywerking KAA Gent en rondleiding (24.5.2016, Perszaal)

o

De Sleutel, Studiedag Sport en Zorg (30.3.2016, Business Seats)

o

Vzw Jong, Buurtsportwerkers in opleiding (13.10.2016, Community

o

Arteveldehogeschool, Opleiding Journalistiek (7 activiteiten tussen

Center)
24.10.2016 en 30.11.2016, Community Center en Perszaal)
o

Bollekensschool, Sport- en speltour (22.11.2016, Ghelamco Arena)

o

Infoavond voor Gentse G-sportclubs (9.12.2016, Perszaal)

d. Uitpas met kansentarief
Op 11.10.2016 tekenden KAA Gent en de Stad Gent een overeenkomst waardoor KAA
Gent officieel UiTPAS-partner werd. Voor elke thuiswedstrijd in de reguliere competitie
van de Jupiler Pro League en voor vriendschappelijke wedstrijden zijn vanaf november
2016 150 kaarten te koop aan kansentarief. Zo krijgt iedereen de kans om een
wedstrijd van KAA Gent bij te wonen.
Concreet in 2016:
-

125 kaarten verkocht aan kansentarief (3 wedstrijden)

d. LED-gevel Ghelamco Arena
De gevel van de Ghelamco Arena is KAA Gentblauw verlicht met LED-lampjes. In
samenspraak met Ghelamco en KAA Gent kleurt de Ghelamco Arena ook
maatschappelijke boodschappen.
Concreet in 2016:
-

27.2.2016 – Stop Darmkanker

-

22.3.2016 – Solidariteit met slachtoffers terreuraanslagen in Brussel

-

30.6.2016 – Solidariteit met slachtoffers terreuraanslagen in Istanboel

-

27.11.2016 – Rode Neuzendag

-

30.11.2016 – Força Chapecoense

e. Skybox NV Buffalo
vzw Voetbal in de stad kan de skybox van NV Buffalo gebruiken op niet- wedstrijddagen
en drie keer per voetbalseizoen op wedstrijddagen voor activiteiten die kaderen in de
communitywerking.
Concreet in 2016:
-

Gebruik van de Skybox als onderwijslokaal tijdens Playing for Success (2

-

Organisatie Skyboxgesprekken:

sessies) en Buffalo Cup (bij lesopdrachten budgetbeheer deelnemende klassen)
o

Thema Nieuw Gent ter gelegenheid van de wedstrijd KAA Gent –
Waasland Beveren, 31.1.2016.

o

Thema ‘KAA Gent verbindt ter gelegenheid van de wedstrijd KAA Gent –
Mouscron Péruwelz, 12.2.2016.

o

Thema ‘Buffalo Academy’ ter gelegenheid van de wedstrijd KAA Gent-OH
Leuven, 5.3.2016 .

f. Stadionacties Pro League
-

Stadionactie in samenwerking met Damiaanactie, sociale partner van de Pro
League+, ter gelegenheid van de wedstrijd KAA Gent – Waasland Beveren,
31.1.2016

g. Buffalo Fandag 2016
Op de Buffalo Fandag (29.8.2016) bouwde de communitywerking een informatiestand
in tribune 2. In het kader van het Gentse partnerschap rond jeugdvoetbal 'Elk Talent
Telt' trainden 13 kinderen, van elke partnerclub één jeugdspeler, mee met het A-team
van KAA Gent in de Ghelamco Arena.

13 Gentse jeugdvoetballers op de Buffalo Fandag 2016

De KAA GENT FOUNDATION bouwt aan een brede publiekswerking met en rond KAA
Gent.

a. Stedelijke evenementen
KAA Gent is een organisatie die deel is van het Gentse stedelijke weefsel. KAA Gent is
aanwezig op verschillende stedelijk evenementen.
Concreet in 2016:
-

Medewerking aan de Nieuwjaarsdrink van de Stad Gent, met als thema

-

Bezoek aan de Halfvastenfoor (27.2.2016). Medewerking van de voltallige

‘Iedereen Buffalo’ (10.1.2016)
spelerskern en technische staf (35u inzet spelers/technische staf KAA Gent)
-

Ploegvoorstelling Gentse Feesten (18.7.2016)

b. Gala van de Communitywerking
Organisatie van het eerste Gala van de Communitywerking, fundraising dinner ten
voordele van de communitywerking van KAA Gent.
Concreet in 2016:
-

240 aanwezigen verbonden aan 34 bedrijven (6.5.2016).

c. Lezingen en workshops
Wim Beelaert, ‘An Open FITC Stadium’, EFDN Conferentie, PSV Eindhoven (21.3.2016)
Wim Beelaert, Workshop ‘Kansengroepen stimuleren tot actieve participatie via sport’,
Studiedag Sport en Zorg, Gent (30.3.2016)
Pierre Van der Veken, Workshop ‘Meerwaarde van samenwerking sport- en zorgsector’,
Studiedag Sport en Zorg, Gent (30.3.2016)
Pierre Van der Veken, ISB Congres, Omgaan met afwijkend gedrag, Genk (17.3.2016)
Wim Beelaert, Congres De Toekomst is Jong Kind en Gezin, ‘Jong en Betrokken: de
sociaal pedagogische rol van voetbalclubs’, Brussel (6.10.2016)
Wim Beelaert en Pierre Van der Veken, 9de Vlaams EXPOO Congres, Versterken van
sociale cohesie door burgerinitiatieven: Buffalo League, Brussel (15.12.2016)

d. Rondleidingen
17 supporters van KAA Gent geven als vrijwilligers van de KAA GENT FOUNDATION
rondleidingen in de Ghelamco Arena. Deze rondleidingen worden zowel in het kader
van de eventwerking als in het kader van de communitywerking van KAA Gent
georganiseerd. Deze laatste worden gegeven aan groepen met personen uit
kansengroepen, Gentse scholen en onderwijsinstellingen, Gentse sociaal-culturele
verenigingen en diensten verbonden aan de Stad Gent of OCMW Gent. Zij betalen een
communitytarief.

Een standaard rondleiding duurt 1u30. Zowel supportersruimtes, neutrale zone als
businessruimtes worden bezocht. De stadiongidsen brengen het verhaal van KAA Gent
en de Ghelamco Arena en geven duiding bij de ruimtes die worden bezocht, de
organisatie van voetbalwedstrijden in het stadion en KAA GENT FOUNDATION.
Concreet in 2016:
-

Inzet van 17 KAA Gentsupporters met vrijwilligersstatuut

-

244 bedrijven, organisaties of verenigingen vroegen (een) rondleiding(en) aan

-

o

158 in het kader van de eventwerking

o

86 in het kader van de communitywerking

405 groepen werden met gids rondgeleid in de Ghelamco Arena
o

284 groepen in het kader van de eventwerking

o

121 groepen in het kader van de communitywerking

-

10159 bezoekers werden rondgeleid in de Ghelamco Arena

-

4128 contacturen in het kader van de communitywerking

f. Fundraising
De KAA GENT FOUNDATION, KAA Gent en de supporters van KAA Gent zamelden in 2016
fondsen in voor het goede doel.
Concreet in 2016:
-

Kerstactie Pro League ten voordele van Damiaanactie en organisatie
stadionactie ter gelegenheid van de wedstrijd KAA Gent – Waasland-Beveren p
31.1.2016: € 10.171

g. Player Escorts Communitywerking
-

KAA Gent-Olympiakos, Galawedstrijd, 8.7.2016, spelers U11 KVV Sint-Denijs nav

-

KAA Gent- FC Viitorul Constanta, UEL, 28.7.2016, kinderen uit Nieuw Gent-

overlijden jeugdspeler Tom Hulst.
Steenakker, vzw ’t Leebeekje.
-

KAA Gent-KF Shkëndija, UEL, 18.8.2016, kinderen verbonden aan OCMW
Vakantiewerking De Pagadder.

h. Ernstig zieke supporters
KAA Gent biedt ernstig zieke supporters die de wens uitdrukken een wedstrijd bij te
wonen de mogelijkheid dit in een beschermde omgeving en onder begeleiding te doen.
Tijdens 2016 was dit het geval tijdens de wedstrijd KAA Gent-KF Shkëndija (18.8.2016).

i. Erfgoedwerking
De KAA GENT FOUNDATION vervult in opdracht van KAA Gent de erfgoedwerking van de
voetbalclub. De communitywerking doet aan collectievorming en bronnenbeheer en
werkt actief aan een grotere bewustwording rond de geschiedenis van KAA Gent.

Concreet in 2016:
-

Beheer van archief en collectie KAA Gent

-

Opname nieuwe relatiegeschenken UEFA Champions League 2015-16 en UEFA
Europa League 2016-17 in collectie KAA Gent

-

Verwerving van collectiestukken waaronder wedstrijdshirts, fanions,

-

Opmaak achtergrond bij geschiedenis en logo KAA Gent op de vernieuwde

toegangstickets, programmaboekjes,…
website van KAA Gent.
-

Opmaak bio’s KAA Gent spelers na transfer of overlijden:
o

90 jaar Mance Seghers, 21.6.2016

o

Matz Sels (KAA Gent 2014-2016), 29.6.2016

o

Laurent Depoitre (KAA Gent 2014-2016), 8.8.2016

o

Sven Kums (KAA Gent 2014-2016), 30.8.2016

j. Allerlei
Andere community-initiatieven in 2016:
-

AZ Sint-Lucas en Stadsmuseum Gent kleuren blauw en wit ter gelegenheid van
de UCL wedstrijd KAA Gent-VfL Wolfsburg op 16.2.2016.

-

Ondersteuning leerlingen HTI Sint-Antonius bij organisatie van voetbaltornooi
met vluchtelingen die in Gent verblijven. Locatie: terrein Elk Talent Telt
partnerclubs HT Zwijnaarde. Ter beschikking stelling van voetbalkledij.

-

KAA Gentspelers trappen Damiaanactie 2016 op gang op de speelplaats van de
Secundaire School Leiepoort in Deinze (26.1.2016). Actieve medewerking van
Moses Simon en Peter Olayinka (2u inzet spelers/technische staf KAA Gent).

-

Make-A-Wish bezoek, KAA Gent-SV Zulte Waregem, 16.10.2016

-

Opnames documentaire blindentribune door studenten journalistiek
Arteveldehogeschool, 27.11.2016

-

Opnames campagnebeeld Damiaanactie, Kalifa Coulibaly, 11.12.2016

-

Pro League, de Grote Verkeerscup, Vlaamse Stichring Verkeerskunde, herfst
2016

-

1 2 3 Piano in de centrale inkomhal van de Ghelamco Arena, zomer 2016

-

Kunstinstallatie Invisible Flock 105+db Gent (Vooruit Gent), gebracht op het

-

Praktijklessen studenten maatschappelijke veiligheid IVV Sint-Vincentius ism

Sint-Baafsplein (18.7.2016)
Vlaams Kruis (27.9.2016)
-

Zuiddag 2016, 2 studenten werken ten voordele van

-

Wedstrijdbezoek via uitnodigingen aan de Stad Gent als social return voor

ontwikkelingssamenwerking (20.10.2016)
investering Stad Gent in realisatie OC:

-

o

77 uitnodingen, KAA Gent-Olympiakos (8.7.2016)

o

50 uitnodigingen, KAA Gent –KVC Westerlo (21.8.2016)

o

50 uitnodigingen, KAA Gent-STVV (24.9.2016)

o

50 uitnodigingen, KAA Gent-Waasland Beveren (6.11.2016)

o

35 uitnodigingen, KAA Gent-Braga (24.11.2016)

Wedstrijdbezoek van jongeren Gents jeugdwelzijnswerk in kader van
communitywerking:
o

Lego vzw, 17 uitnodigingen, KAA Gent-Olympiakos (8.7.2016)

o

Vzw Jong, 75 uitnodigingen KAA Gent-Olympiakos (8.7.2016), 60
uitnodigingen KAA Gent-Braga SC (24.11.2016), 40 uitnodigingen KAA
Gent-KV Oostende (11.12.2016)

o

Vzw ’t Leebeekje, 15 uitnodigingen KAA Gent-Viitorul Constanta
(28.7.2016)

o

Habbekrats vzw, 39 uitnodigingen KAA Gent-Braga SC (24.11.2016)

Met Elk Talent Telt wil de KAA GENT FOUNDATION zo veel mogelijk Gentse kinderen en
jongeren in onze stad de kans geven om in een kwaliteitsvolle omgeving voetbal te
spelen, zowel op pleintjes in de Gentse buurten, op scholen als in de provinciale
Gentse voetbalclubs. Daarbij wordt jeugdvoetbal, in samenwerking en in samenspraak
met de Gentse voetbalclubs, ook gebruikt als instrument om deze kinderen en
jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling door
voetbalwaarden als respect, fairplay, diversiteit en samenspel te hanteren als leidraad
voor extra-sportieve competentieverwerving.

a. Clubsamenwerking
Samenwerkingsverband tussen de Gentse voetbalclubs met jeugdwerking FC Rooigem,
KRC Gent- Zeehaven, VSV Gent, KVE Drongen, Standaard Muide, SKV Oostakker, JAGO
Sint- Amandsberg, HT Zwijnaarde, KVV Sint-Denijssport, KSC Excelsior Mariakerke, SV
Wondelgem, KAA Gent Ladies en KAA Gent.
Concreet in 2016:
-

13 clubs met jeugdvoetbal in het partnerschap

-

292 jeugdtrainers in het partnerschap

-

2881 jeugdvoetballers (U6-U17) in het partnerschap

-

5 bijeenkomsten werkgroep Fairplay en met vertegenwoordigers van de lokale
partnerclubs. Werkgroep ter ontwikkeling initiatieven rond gedrag ouders,
spelers en trainers op en naast veld.

-

Opname campagneclip Fairplay

-

3 actieweekends Fairplay, met deelname van alle clubs

-

Opleidingen: 10 opleidingssessies voor jeugdtrainers, jeugdverantwoordelijken
en clubmedewerkers. Thematiek: sporttechnisch, maatschappelijk
(laagdrempelige voetbalclub, omgaan met diversiteit, ouderparticipatie,…),
pedagogisch (positief coaching, omgaan met afwijkend gedrag,…) , met
gemiddeld 12 deelnemers/sessie

-

2 demonstratietrainingen op OC KAA Gent Jeugd (16.03.2016 en 2.03.2016) ,
150 deelnemers.

-

Stage bij KAA Gent jeugd, 09.2015 – 12.2016, 30 deelnemers.

-

Ondersteuning: partnerclubs ETT worden materieel ondersteund, 2000

-

Wedstrijdbezoeken:

jeugdspelers ontvingen van KAA Gent een rugzak ETT.
o

50 uitnodigingen KVV Sint-Denijs nav overlijden jeugdspelers
(Galawedstrijd KAA Gent – Olympiakos, 8/7/2016)

o

674 uitnodigingen ETT partnerclubs (UEL Konyaspor, 29.9.2016)

o

765 uitnodigingen ETT partnerclubs (UEL Donetsk, 3.11.2016)

o

765 uitnodigingen ETT partnerclubs (UEL Braga, 24.11.2016)

b. Scholenvoetbal: Buffalo Cup
De Buffalo Cup, een scholencompetitie voetbal voor kinderen uit het lager onderwijs, in
2016 voor de tweede keer georganiseerd in Nieuw Gent. Binnen deze
scholencompetitie staat inclusie centraal: elk kind moet een rol op zich kunnen nemen
en een bijdrage leveren, iedereen wint: het kind, de school en de wijk.

De deelnemende klassen leggen samen een traject af en werden beoordeeld op vijf
criteria: gezondheid, creativiteit, maatschappelijk engagement, fairplay/respect, het
sportieve.
Concreet in 2016:
-

Vier deelnemende scholen Nieuw Gent : Sint-Paulus, BuLo Sint-Jozef, De Panda
en Het Prisma

-

1 wijk: Nieuw Gent (buurt met een hoge concentratie aan mensen uit
kansengroepen )

-

7 deelnemende klassen : 120 kinderen, 8 leerkrachten, 11 stagiairs
Artveldehogeschool, 20 ouders, 5 brugfiguren

-

5517 contacturen met personen uit de doelgroep.

-

Kick Off in Ghelamco Arena op 11.04.2016

-

Finale op buurtfeest op 20.5.2016

-

Partners: Brede School Nieuw Gent, Pro League, Universitair
wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent, Jeugddienst Stad Gent, Artevelde
hogeschool Gent, UZ Gent afdeling kinderziekenhuis, Extra Time (OCMW Gent),
Woonerf Zevenhuizen (Fractaria), Reddie Teddie (inloopteam), Buurtwerk Nieuw
Gent-Steenakker, Sportdienst Stad Gent

-

Doel: verhogen leefbaarheid wijk, focus op verhogen sociale cohesie
(onveiligheidsgevoel bij senioren in de wijk), focus op gezondheid (concentratie
aan kinderen met leefstijlproblemen )

-

Buurtgerichte acties (cf. Sociale Projecten 1h. Thuis in Nieuw Gent)

De ontknoping van de Buffalocup vond plaats tussen de woontorens van de wijk Nieuw
Gent.

De finale van de Buffalo Cup 2016.

c. Pleintjesvoetbal Buffalo League
Buurtgericht pleintjesvoetbal in Nieuw Gent. De focus van dit communityproject ligt op
gezondheid, creativiteit, maatschappelijk engagement, sportieve resultaten, fair- play
en respect. In nauwe samenwerking met lagere scholen Nieuw Gent, netwerk
Jeugd/Brede School, Hoge School Gent, HT Zwijnaarde en vzw Jong.
Doel van het project is het verhogen van de leefbaarheid in de wijk met de focus op
gezondheidspromotie (gezonde voeding, belang van beweging) en het versterken en
toeleiden van de deelnemers naar het bestaande vrijetijdsaanbod.

Concreet in 2016:
-

Kinderen (6 tot 12 jaar) uit Nieuw Gent worden via brugfiguren toegeleid naar de
Buffalo League.

-

1 wijk: Nieuw Gent (buurt met een hoge concentratie aan mensen uit

-

Elke activiteit 25-30 deelnemende kinderen van 6 tot en met 12 jaar (jongens

kansengroepen), terrein van HT Zwijnaarde
en meisjes)
-

1640 contacturen met personen uit de doelgroep.

-

4 stagiairs Lichamelijke Opvoeding en bewegingsrecreatie als begeleiders + 1
buurtsportmedewerkers vzw Jong (BOP project)

-

Activiteit wijkrestaurant Ik Kook, klaarmaken gezond vieruurtje voor
buurtbewoners op 13.04.2016 en 20.04.2016

-

Initiatie Boks i.s.m. Rachids Gym 9.03.2016

-

Creatieve sessie, tekenen 4.05.2016

-

Slotactiviteit, wereldkeuken + voetbaltornooi 27.05.2016

-

Wedstrijdbezoek UEL, KAA Gent-Braga (24.11.2016)
In samenwerking met Brede School, vzw Jong, Ho Gent en HT Zwijnaarde

-

Van 25 deelnemers 6 kunnen toeleiden naar ETT partnerclub HT Zwijnaarde,
1 familielid deelnemers werd ingeschakeld als begeleider

d. Huiswerkbegeleiding
Voetbal in de stad zet in op de brede ontwikkeling van jeugdvoetballers. In februari
2016 gingen we van start met studie- en huiswerkbegeleiding van jeugdspelers KAA
Gent. Deze huiswerk – en studiebegeleiding vindt plaats op twee locaties: KA
Voskenslaan en in de cafetaria van de Blaarmeersen. De jeugdspelers worden begeleid
door studenten verbonden aan de lerarenopleiding van Hogeschool Gent. De
huiswerkbegeleiding vindt steeds plaats voor de training van de jeugdspelers
Concreet in 2016:
-

Twee wekelijkse begeleidingsmomenten op dinsdag- en donderdagnamiddag

-

Gemiddeld 14 jeugdspelers begeleid per sessie

-

402 contacturen

-

Inzet 2 stagiairs HOGent lerarenopleiding

De KAA GENT FOUNDATION is gebouwd op een sterk lokaal draagvlak. Het perspectief is
echter internationaal. Omdat daar de talloze inspiratiebronnen voor het grijpen liggen.

a. EFDN
Op 23 april 2014 werd de KAA GENT FOUNDATION aanvaard als eerste Belgische lid van
het European Football for Development Network. Er vonden in 2016 plenaire meetings
plaats in Eindhoven (21-22.03.2016) en Glasgow (4-5.10.2016).
Via het netwerk lopen er twee Europese projecten:
-

UEFA Foundation, One Goal for Education

-

Erasmus +, European OldStars - Legends: Walking Football & Walking Sport

b. ECA
KAA Gent is lid van de European Club Association. Op 25.5.2016 vertegenwoordigde de
KAA GENT FOUNDATION onze club op de eerste workshop CSR & Sustainability in Turijn
(Italië), Het project KAA Gent Homeless Blue White werd opgenomen in het CSR rapport
van ECA als één van de 64 voorgestelde ‘best practices’.
Concreet in 2016:
-

Met KAA Gent Homeless Blue White werd KAA Gent door ECA genomineerd bij de
10 beste communityprojecten va Europa in 2016.

C. KAA Gent en de Native Americans
KAA Gent heeft begrip voor de bedenkingen die inheems Amerikaanse
gemeenschappen vandaag hebben bij het gebruik van hun symbolen. Om deze reden
vraagt KAA Gent haar supporters en medewerkers zich bewust te zijn van de
maatschappelijke betekenis van het KAA Gentlogo en het aldus steeds met respect en
verantwoordelijkheid te dragen. In opdracht van KAA Gent brengt de
communitywerking duiding bij deze thematiek.
Concreet in 2016:
-

Duiding bij het logo van KAA Gent

-

Duiding bij de sociaal-culturele positie van de Native Americans in de
Verenigde Staten vandaag.

a. Publicaties


Wigwam

-

19 jg. Nr. 3, 17.1.2016, Het moment van Wim Beelaert

-

19 jg. Nr. 4, 21.4.2016, Elk Talent Telt

-

20 jg. Nr 1, 6.8.2016, Voetbal is meer dan voetbal

-

20 jg. Nr 2 , 16.10.2016, Iedereen goed geschoeid

-

20 jg. Nr. 4, 22.12.2016, Samenwerking met Voetbal in de stad tot 2020



UEFA Competities

-

KAA Gent, UEFA Champions League; editie 16de finales, 17.2.2016, pp. 10-11,
‘More than just Football’

-

KAA GENT in Europe 2016-17, 7.2016, p. 9, ‘More than just football’

-

KAA Gent Europa League 2016-17, pp. 10-11, ‘A club with social responsibility’

-

KAA Gent, 1/32 Finals Europa League, 2.2017, pp. 22-23, ‘A club with social
responsibility’



Presentatiegids KAA Gent 2016-17

-

10.2016, pp. 98-103, ‘De communitywerking van KAA Gent’

-

10.2016, pp. 104-108, ‘KAA Gent: een beknopte geschiedenis’



Persartikels

De KAA GENT FOUNDATION in de schrijvende pers. Artikels over de maatschappelijke
werking van KAA Gent, de brede publiekswerking van KAA Gent en Gentse
supportersinitiatieven.
2015-16
2016-17
Reportages:
31.12.2016 – Allemaal Buffalo (De Morgen/Zeno)
b. Externe campagnes
UNIA, ‘Kom op voor uw rechten’, campagnebeeld genomen in de Ghelamco Arena met
supporters met een beperking, 16.10.2016

c. Externe video’s
EXPOO 2016, Voetbal in de stad, Buffalo League

d. Sociale media
www.kaagentfoundation.be
www.facebook.com/kaagentfdn
in 2016 gestegen van 4.652 naar 6.080 vind ik leuks
www.twitter.com/kaagentfdn
in 2016 gestegen van 1.750 naar 2034 volgers

e. De Communitywerking van KAA Gent op TV.
AVS Buffalo TV, Voetbal in de stad, 27.2.2016
AVS Buffalo TV, Gala van de Communitywerking, 6.5.2016
ZDF, Soziales Engagement des KAA Gent, reportage over de communitywerking van AVS
Sport, Elk Talent Telt – Fairplay langs de lijn, 9.10.2016
AVS Nieuws, Pop-up Sportredactie Arteveldehogeschool, 24.10.2016

f. Awards
Winnaar Fair-Play Pro League Schools Cup, uitgereikt op 28.5.2016
Community Stad Gent Sport Awards 2015, uitgereikt op 11.3.2016
Winnaar Pro League+ Project Award, uitgreikt op 8.6.2016

Wim Beelaert, Coördinator
Pierre Van der Veken, Stafmedewerker
Jonas Devits, Projectmedewerker (sinds 1.5.2016)
Ellen De Jans, Stafmedewerker (sinds 1.12.2016)
Nasima El Barkani, Administratief medewerker (sinds 1.1.2016)
KAA GENT FOUNDATION
Vzw Voetbal in de stad
Ottergemsesteenweg Zuid 808
9000 Gent
Tel: 09 330 23 34 - Fax: 09 330 23 80
contact@kaagentfoundation.be

