KAA Gent Sfeercharter vak 225
KAA Gent, de Supportersfederatie KAA Gent, de verschillende Gentse sfeergroepen verzameld in de
Armada Ganda en de communitywerking van KAA Gent bouwen aan een authentieke Gentse sfeer in
de Ghelamco Arena. Binnen de grenzen van het Reglement van Inwendige Orde (RIO) kan in het
Sfeervak een eigenzinnige Gentse supporterscultuur ontwikkeld worden. Dit Sfeervak zal -mede op
vraag van Armada Ganda- vanaf het seizoen 2019-2020 worden georganiseerd in vak 225.
Alle artikels van het RIO en de voetbalwet gelden -zoals in het volledige stadion- ook in dit sfeervak.
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Alle evacuatiewegen en platformen dienen te allen tijde vrij te zijn, ten behoeve van de
vakken naast het sfeervak wordt de buitenperimeter van het sfeervak minimaal te houden
(view restriction voor de belendende vakken minimaal houden)
De club en alle veiligheidsinstanties rekenen erop dat dit zelfregulerend werkt en de
verantwoordelijken van de sfeergroepen hier mee op toezien.
Elke sfeergroep die deel uitmaakt van de “Armada Ganda” stelt 2 verantwoordelijken aan ,
elk overleg gebeurt tussen hen en de vertegenwoordigers van de club.
Elk lid van een sfeervak is ook lid van de “Armada Ganda”
Elk lid van het sfeervak is in het bezit van een abonnement dat toegang geeft tot het sfeervak
225
Het is te allen tijde verboden het aangezicht te verbergen.
Het is niet toegestaan om op de stoelen te staan, echter is het in vak 225 wel toegestaan om
de hele wedstrijd staand te supporteren.
Elk lid van het sfeervak heeft zijn eigen plaats in het sfeervak en is verantwoordelijk voor zijn
eigen stoeltje.
Op artikel 1 tem 14 kunnen er geen uitzonderingen gemaakt worden aangezien deze
collectief opgelegd zijn door de Pro League.
Spandoeken dienen steeds aangevraagd te worden bij de vertegenwoordigers van de club,
supporters krijgen steeds de vrijheid om hun mening te uiten indien deze niet in strijd zijn
met artikels uit het RIO.
Het is niet toegelaten dat spandoeken reclame borden of andere signalisatie belemmeren.
Het is toegestaan om vlaggenstokken die goedgekeurd zijn door de club en
veiligheidsinstanties naar eigen believen te gebruiken in het sfeervak.
Trommels mogen enkel in het sfeervak gebruikt worden.
Het is toegestaan om grotere vlaggen dan de standaard na goedkeuring door de club te
gebruiken binnen het sfeervak.
Megafoons zijn toegestaan binnen het sfeervak.

Na gezamenlijk akkoord over deze afspraken zal de club bij inbreuken een nul tolerantie hanteren.

