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2017 was opnieuw een bijzonder jaar voor onze organisatie. Na maanden van voorbereiding 
en bespreking werd in oktober een nieuw strategisch beleidsplan gepubliceerd: een plan dat 
de organisatie op een duurzame wijze wil laten groeien tot een sterke lokale sport-plus 
praktijk met nationale uitstraling binnen een Europees kader.  
 
Om de organisatie meer kansen te geven, werd beslist KAA Gent als werknaam te gebruiken. 
Op deze wijze werd de herkenbaarheid van de organisatie verhoogd en wordt een grotere 
samenwerking met de hele KAA Gentfamilie bevorderd. 
 
In de buurt Nieuw Gent-Steenakker kreeg onze werking een bijzondere impuls met de 
opening van Bij Pino, een wijkhuis met koffiebar, doorgeefwinkel en klusatelier dat als een 
buurtgericht communitycentrum fungeert tussen de verschillende andere initiatieven die in 
Nieuw Gent-Steenakker werden ontplooid. 
 
VC Zwijnaarde en FC Sint-Kruiswinkel traden toe tot de ‘Elk Talent Telt’ samenwerking van 
Gentse veldvoetbalclubs met jeugdwerking. Het partnerschap verzamelt nu alle Gentse 
voetbalclubs. Samen wordt gewerkt aan een gezonde Gentse voetbalomgeving waar het 
welzijn van de Gentse jeugdvoetballers (m/v) centraal staat. 
 
Onze unieke publiek-private samenwerking ontving van de Pro League in 2017 opnieuw de 
prijs voor beste maatschappelijke werking in het Belgische professionele voetbal. Deze 
waardering is niet enkel het resultaat van een werking die kan rekenen op betrokken 
bestuurders, gedreven medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maar ook steeds nauwer 
samenwerkt met een breed netwerk van sportieve, maatschappelijke en academische 
actoren in de Gentse regio.  
 
Aan iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt aan onze organisatie: heel veel dank! Samen 
werken we aan een  gezonde voetbalomgeving in al haar facetten. Omdat voetbal meer is 
dan voetbal. 
 
 
 
Wim Beelaert                                                       Resul Tapmaz 
Algemeen coördinator                                        Voorzitter 
 
1.8.2017 
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1 KAA Gent Foundation 
5 deelwerkingen uitgebouwd 
14 sociaal-emancipatorische projecten uitgevoerd 
40 acties opgenomen in het beleidsplan 
 
65 dagen activiteiten in de Ghelamco Arena  
198 rondleidingen in de Ghelamco Arena 
547 activiteiten in allerlei projecten 
569 wedstrijdtickets verkocht aan kansentarief via Uitpas  
593 unieke deelnemers aan sociaal-emancipatorische en sportieve activiteiten 
6542 deelnemers aan een rondleiding in de Ghelamco Arena 
27940 contacturen met deelnemers aan sociaal-emancipatorische en sportieve activiteiten 
 
14 Gentse voetbalclubs in het Elk Talent Telt-partnerschap (15 jeugdwerkingen) 
15 Gentse jeugdwerkingen gebruiken de UiTPas met kansentarief 
 
3183 jeugdspelers in het Elk Talent Telt-partnerschap 
2 wandelvoetbalclubs actief binnen de Gentse Elk Talent Telt-partnerclubs 
2 meisjeswerkingen opgericht 
11 scheidsrechters opgeleid in de KAA Gent Referee Academy 
84 clubbezoeken werden afgelegd door de Elk Talent Telt-medewerkers  
6 opleidingssessies voor clubmedewerkers werden georganiseerd 
15 opleidingssessies voor trainers werden georganiseerd 
30 trainers volgden de Elk Talent Telt-basisopleidng 
15 demotrainingen werden georganiseerd bij de Elk Talent Telt-partnerclubs 
3183 KAA Gent-truitjes werden verdeeld onder de Gentse jeugdvoetballers  
 
€ 29.646 opgehaald via fundraising, waarvan € 17.646 voor goede doelen 
€ 71.875 steun van KAA Gent werd verdeeld onder 12 lokale Elk Talent Telt-partnerclubs 
€ 475.677,5 bedroeg het jaarbudget van de KAA Gent Foundation 
 
5 vaste medewerkers (4,2 VTE) 
7 stagiairs in de centrale werking 
40 vrijwilligers met vrijwilligersovereenkomst actief bij de KAA Gent Foundation 
 
1 nominatie voor de CSR Award van de European Club Association (ECA) 
1 label GOLD voor beste communitywerking in het Belgische profvoetbal van de Pro League 
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Beschrijving Binnen de Belgische sociaal-sportieve voetbalwerking voor dak- en thuislozen 

(Belgian Homeless Cup) werken we 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. De actie richt zich op dames en heren. Rond deze teams 
wordt een ‘vereniging’ gebouwd van geëngageerde spelers die verantwoordelijkheid 
nemen voor het project, het beheer van het materiaal, gezonde catering, 
supportersbetrokkenheid en maatschappelijke initiatieven. De Gantoise Plantrekkers 
is een voorbeeld van een sport-plus project. 

Partners Stad Gent – Dienst Outreachend Werken 
OCMW Gent – Dienst Emancipatorische Werking 
Belgian Homeless Cup 
Pro League 

Indicatoren In 2017 
 2000 contacturen met personen uit de doelgroep 
 50 dagen activiteiten met personen uit de doelgroep 
 65 unieke deelnemers aan activiteiten (41 heren/24 dames) 
 20 deelnemers gemiddeld aan groepsmomenten (sportief en niet-sportief) 
 3 personen actief in een vervolgtraject  

Rapportage In 2017 werden 35 trainingen georganiseerd. Deze hadden meestal plaats in sporthal 
Dracuna (Bloemekenswijk). Er werd deelgenomen aan 5 tornooien, waaronder drie in 
het kader van de Belgian Homeless Cup (Lier 3.5, Oostende 28.6 en Antwerpen 28-
29.6) en één in Southampton (UK, 28-29.04). Daarnaast werden 7 community-
activiteiten georganiseerd. Maandelijkse bijeenkomsten van de projectgroep waarin 
de partners vertegenwoordigd zijn. Na een inspraaktraject met de deelnemers werd 
de naam van het Gentse homeless team gewijzigd naar Gantoise Plantrekkers. De Pro 
League koos de Belgian Homeless Cup als haar sociale partner.  
De veiling van KAA Gent truitjes tijdens de Kerstactie 2017 leverde € 4.819 op voor de 
Belgian Homeless Cup.  
De KAA Gent Foundation voorziet werkingsmiddelen en de inzet van de sportieve 
omkadering. De maatschappelijke omkadering wordt verzorgd door de Stad Gent en 
OCMW Gent. 
 
Enkele activiteiten: 

- Deelname aan tweedaagse Tongerlo (6-7.11.2017) 
- Stadionactie ‘Sluit armoede uit’ in het kader van werelddag van verzet tegen 

extreme armoede’ (15.10.2017) 
- Samenwerking met Foodsavers OCMW Gent/Stad Gent 
- Finaletornooi Belgian Homeless Cup, Antwerpen (28-29.06.2017) 
- Beach soccer tornooi, Oostende (15.6.2017)  
- Deelname aan Saints vs Stigma Football Festival, Southampton (28-29-

30.4.2017) 
- Uitstap met damesploeg naar RFC Tournai (14.4.2017) 
- Tornooi Belgian Football Centre, KBVB Tubeke (7.3.2017) 
- Nieuwjaarsfeest in samenwerking met Actie 09, Buurtcentrum Rabot 

(17.1.2017) 
Planning Deze actie wordt in het kader van het lokale sociale beleid door alle projectpartners 

als noodzakelijk ervaren. Een duurzaam vervolgtraject voor de deelnemers die 
voldoende vaardigheden hebben verworven zou de actie aanzienlijk versterken (Actie 
1.8.).  
De Belgian Homeless Cup engageert er zich toe in 2018 de lokale netwerken te 
versterken. In Gent lijkt het CAW een evidente partner.  
In het kader van de Kerstactie 2018 wordt een grotere betrokkenheid van de Gantoise 
Plantrekkers nagestreefd met het oog op het verwerven van fondsen voor de lokale 
werking. 

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/departement-samenleven-welzijn-en-gezondheid/dienst-outreachend-werken-0
http://www.ocmwgent.be/OCMW/Onze-aanpak/Onze-aanpak-Sociale-projecten.html
http://www.belgianhomelesscup.be/#belgian-homeless-cup-nl
http://www.proleague.be/nl/
https://www.kaagent.be/nl/supporter/news/13-10-2017/kaa-gent-foundation-vraagt-aandacht-voor-armoede-in-gent
http://www.ocmwgent.be/Foodsavers_Gent.html
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Beschrijving Zes centra voor geestelijke gezondheidszorg werken samen met de KAA Gent 

Foundation om mensen met een psychosociale problematiek de kans te voetballen in 
een eigen team: de Geestige Buffalo’s. Het project wil de deelnemers voorbereiden op 
een leven na de psychiatrische zorg. De focus ligt op het opbouwen van sociale 
vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers, een betere 
fysieke en mentale gezondheid, re-integratie via een sport-plus aanpak. De 
thuisbasis van de Geestige Buffalo’s is Elk Talent Telt partnerclub JAGO Sint-
Amandsberg. 

Partners Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge 
Psychiatrisch Centrum Caritas Melle 
Hand in hand de Moester  
IBW - vzw Zagan 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus 
Poco Loco 
Parantee- Psylos vzw 

Indicatoren In 2017 
 2000 contacturen met personen uit de doelgroep 
 50 dagen activiteiten met personen uit de doelgroep 
 60 unieke deelnemers aan activiteiten (57 heren/3dames) 
 20 deelnemers gemiddeld aan groepsmomenten (sportief en niet-sportief) 
 3 personen in een vervolgtraject actief 
 2 personen toegeleid naar het reguliere sportaanbod 

Rapportage De  Geestige Buffalo’s is een G-sportclub erkend door Parentee-Psylos vzw. In 2017 
werden 45 trainingen en 4 community-activiteiten georganiseerd.  
Eén deelnemer van Team Buffalo (Actie 1.8.) werd assistent coach van de Geestige 
Buffalo’s.  
Vijf bijeenkomsten van de projectgroep, waarin alle partnerorganisaties 
vertegenwoordigd zijn.  Deze actie wordt volledig gefinancierd door de KAA Gent 
Foundation.  

Planning In 2018 wordt het project gecontinueerd. Er wordt getracht de sportieve omkadering 
te versterken, wat bijkomende financiële inspanningen zal vergen. Een duurzaam 
vervolgtraject voor de deelnemers die voldoende vaardigheden hebben verworven 
zou de actie aanzienlijk versterken (Actie 1.8.). 

 

 
Beschrijving We gebruiken het voetbalstadion als krachtige leeromgeving. Gezondheidspromotie 

en beweegmomenten maken inherent deel uit van het aanbod. Onze aanpak verhoogt 
het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld van de deelnemers. Uitvalsbasis is het KAA 
Gent Community Center, dat in het kader van deze actie als klaslokaal fungeert. Het 
pedagogische aspect van het project wordt bewaakt door de Arteveldehogeschool 
Gent. 

Partners Stad Gent - Onderwijscentrum 
Arteveldehogeschool Gent 
Hogeschool Gent 
UEFA Foundation: One Goal for Education 

Indicatoren In 2017 
 420 contacturen met personen uit de doelgroep 
 9 dagen activiteiten met personen uit de doelgroep 
 4 projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de methodiek van het KAA Gent 

Leercentrum 

http://www.pcgs.be/
http://www.pccaritas.be/
http://www.ipso-gent.be/dac-de-moester
http://www.guislain.be/zorg-op-maat/initiatieven-en-samenwerking/zagan-beschut-wonen/
http://www.sint-camillus.be/
http://www.parantee.be/parantee/index.asp
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/departement-onderwijs-opvoeding-en-jeugd/onderwijscentrum-gent
https://www.arteveldehogeschool.be/
https://www.hogent.be/over-hogent/vakgroepen/pedagogiek-en-didactiek/
https://uefafoundation.org/action/one-goal-for-education/
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Rapportage Tussen 22.3.2017 en 24.5.2017 werd het laatste traject van Playing for Success 
georganiseerd. Er namen 14 leerlingen deel. De sessies werden begeleid door 
studenten lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool Gent. Zoals aangekondigd in 
het strategisch beleidsplan 2017-2020 werd dit project stopgezet.  
 
Enkele activiteiten: 

- Deelname aan Zuiddag 2017 met drie scholieren aan het werk voor één dag. 
(19.10.2017) 

- Bezoek KAA Gentspelers Kenny Saief en William Troost-Ekong aan het 
Leercentrum KAA Gent (3.5.2017) 

- In het kader van de Buffalo Cup (Actie 5.3. werd het stadion als krachtige 
leeromgeving gebruikt door de basisscholen van Nieuw Gent-Steenakker) 

Planning Met het Onderzoeks- en dienstverleningscentrum Leer+ van de Arteveldehogeschool 
werden gesprekken opgestart met het oog op het uitwerken van nieuwe trajecten, in 
het bijzonder ten voordele van leerlingen uit het secundair onderwijs.  
Op regelmatige basis wordt de Ghelamco Arena gebruikt als krachtige leeromgeving 
voor leerlingen en studenten. 

 

 
Beschrijving HT Gantoise Legends, wandelvoetbal voor senioren, is een eerste vrucht van de 

internationale samenwerking EFDN. In dit kader startte de KAA Gent Foundation met 
een wandelvoetbalinitiatief voor senioren in Nieuw Gent-Steenakker: HT Gantoise 
Legends. Deze voetbalploeg brengt mensen van 55+ uit Nieuw Gent-Steenakker en 
omgeving samen in en rond een wandelvoetbalploeg. Net als KAA Gent Homeless Blue 
White (Actie 1.1.) en de Geestige Buffalo’s (Actie 1.2.) wordt het team opgebouwd 
volgens het meer-dan-voetbalprincipe: aanzetten tot bewegen, bevorderen van 
sociale contacten en aanscherpen van de groepsdynamiek zijn de belangrijkste 
doelstellingen. 

Partners Lokaal Dienstencentrum De Regenboog Nieuw Gent (OCMW Gent) 
Buurtwerk Nieuw Gent/Steenakker (Stad Gent) 
KV Hou ende Trou Zwijnaarde 
Voetbalfederatie Vlaanderen 
EFDN, European Football for Development Network 

Indicatoren In 2017 
 1500 contacturen met de senioren 
 50 dagen activiteiten met de senioren 
 15 unieke deelnemers aan groepsmomenten (sportief en niet-sportief) 
 5 personen verbonden aan HT Gantoise Legends die zich als vrijwilliger inzetten 

voor HT Zwijnaarde 
Rapportage In 2017 werd de werking van HT Gantoise Legends verder uitgebouwd. Er werden 

zeven wedstrijdjes en twee tornooien gespeeld, waaronder het Europese EFDN tornooi 
in Arnhem (18.09 tot 21.09). 
 Met JAGO Sint-Amandsberg, SV Wondelgem en KVE Drongen werden gesprekken 
opgestart over de oprichting van nieuwe wandelvoetbalkernen in Gent. In Sint-
Amandsberg werd een daarop, in de schoot van JAGO Sint-Amandsberg, een nieuw 
wandelvoetbalinitiatief gestart. 
 
Enkele actvititeiten: 

- Tornooi Leuven, winnaar Fair Play (21.11.2017) 
- Tornooi Brugge (26.11.2017) 
- Stad Gent Sportdag 55+ (5.10.2017) 
- EFDN Walking Football Festival, Arnhem (18-20.09.2017) 

Planning In 2018 wordt de werking van HT Gantoise Legends geïntegreerd bij Elk Talent Telt -
partnerclub HT Zwijnaarde. De KAA Gent Foundation behoudt het peterschap over het 
initiatief maar draagt de operationele werking van het wandelvoetbalteam over. Een 

http://www.ocmwgent.be/De-Regenboog.html
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-voor-bewoners/plaatselijk-buurtwerk/buurtwerk-nieuw-gent-steenakker
http://www.htzwijnaarde.com/
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/
http://www.efdn.org/
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vrijwilliger van de KAA Gent Foundation neemt de sportieve leiding van het project 
over van de community coach. 
Wandelvoetbal blijft een aandachtspunt voor de KAA Gent Foundation en wordt 
opgenomen in het takenpakket van de projectmedewerker ETT die, in opdracht van de 
Stad Gent, de Gentse voetbalclubs begeleidt bij hun maatschappelijke rol. 

 

 
Beschrijving De KAA Gentfamilie is zo divers als onze samenleving zelf. Met de KAA Gent 

Foundation benaderen we de diversiteit in de samenleving als een verrijking. Onze 
spelerskern is bij uitstek een voorbeeld van interculturele samenwerking. Onze 
supporters – iedereen anders, allemaal Buffalo – zijn een voorbeeld van hoe we 
allemaal samen, ondanks onze verschillen, hetzelfde doel nastreven. Met deze 
uitgangspunten wil de KAA Gent Foundation positieve initiatieven rond diversiteit 
ontwikkelen en campagnes ondersteunen die racisme, onverdraagzaamheid, 
discriminatie en/of homo- en transfobie tackelen. 

Partners De 14 Gentse KBVB Voetbalclubs met Jeugdwerking 
Stad Gent – Dienst Welzijn en Gelijke Kansen 
Stad Gent – Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 
Gelijke Kansen Vlaanderen 
UNIA - Interfederaal Gelijkekansencentrum 
European Football for Development Network (EFDN) 
Football Against Racism in Europe (FARE) 

Indicatoren In 2017 
2 incidenten gerapporteerd op wedstrijddagen in de Ghelamco Arena 
2 initiatieven rond diversiteit  

Rapportage Binnen de werkgroep Fairplay en de opleiding voor jeugdtrainers en medewerkers van 
het Elk Talent Telt-partnerschap is er aandacht voor diversiteit in al haar facetten.  
In  de Ghelamco Arena geldt nultolerantie voor het overtreden van artikel 8 van het 
RIO: “In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren, spandoeken en 
onbetamelijke uitlatingen op welke wijze ook die aanleiding geven tot racisme, 
homofobie, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden”. De KAA Gent 
Foundation verzorgt over dit thema een opleiding voor de stewards van vzw 
Sportstewarding (10.6.2017). 
KAA Gent en de KAA Gent Foundation veroordeelden de actie tegen bewoners van een 
gekraakt pand op het Stapelplein op 3.11.2018, een actie die onder meer werd gevoed 
door haatberichten op sociale media jegens de Roma gemeenschap.  
Deelname aan de dag van Ihsane Jarfi in Luik (30.3.2017). 
Campagne op sociale media voor de werelddag tegen haat tegen holebi’s en 
transgenders (17.05.2017) 

Planning De Fairplay Actie 2018 wordt bij alle Elk Talent Telt-clubs specifiek gericht tegen 
racisme en discriminatie. Bij alle Elk Talent Telt-clubs wordt het meldpunt 
discriminatie bekend gemaakt. In mei 2018 wordt aandacht besteed aan de dag tegen 
internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie. In de hele werking van de 
KAA Gent Foundation wordt diversiteit als bijzonder waardevol gewaardeerd en benut. 
Wat personen met een beperking betreft, wordt het aantal rolstoelplaatsen in de 
Ghelamco Arena uitgebreid. Voor kinderen met een rolstoel wordt de mogelijkheid 
gerealiseerd om als player-escort mee het terrein op te gaan (cf. actie 2.1.). 

 
 
 
 
 
 

https://www.kaagent.be/nl/foundation/elk-talent-telt
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/departement-samenleven-welzijn-en-gezondheid/dienst-welzijn-en-gelijke-kansen
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-meedenken/adviesraden/adviesraad-voor-personen-met-een-handicap
http://www.gelijkekansen.be/
http://unia.be/nl
http://unia.be/nl
http://www.efdn.org/
http://www.farenet.org/
https://www.kaagent.be/nl/supporter/news/04-11-2017/kaa-gent-veroordeelt-geweld-stapelplein
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Beschrijving De Buffalo Dance Academy is een sport-plus project waarbij we kinderen en jongeren 

uit de wijk Nieuw Gent/Steenakker samenbrengen rond dans, muziek en buurtgericht 
engagement. Dit dansinitiatief voor kinderen/jongeren (6-18j) wordt samen met alle 
relevante partners opgebouwd. Hiermee willen we het vrijetijdsaanbod en de sociale 
cohesie in de wijk versterken. De Buffalo Dance Academy moet op termijn een project 
van en voor de mensen uit Nieuw Gent worden. De KAA Gent Foundation neemt het 
initiatief in de opstart en in het verduurzamen van het project met als doel de 
organisatie op termijn over te dragen aan de buurt. 

Partners Brede School Gent – Nieuw Gent/Steenakker 
Stad Gent - Basisschool De Panda 
Stad Gent  - Stedelijk Internaat Steenakker 
vzw t’Leebeekje 
vzw Jong 
KC Dancecomplex 

Indicatoren In 2017 
35 regelmatige deelnemers (m/v) 
64 sessies in drie leeftijdscategorieën met gemiddeld 10 deelnemers/sessie 
4 vrijwilligers uit de buurt betrokken  
4760 contacturen met personen uit de doelgroep 
68 groepsactiviteiten 

Rapportage Periode januari-juni 2017, opstart met 2 groepjes: 6 t.e.m. 8 jaar en 9 t.e.m. 11 jaar. 
Gemiddeld namen 10 kinderen per groep deel aan de danslessen. Kinderen worden 
vooral door de brugfiguren van de betrokken lagere scholen aangebracht. Periode 
oktober-december 2017, 3 groepen. De jongsten dansen op dinsdag. De 2 oudere 
groepen, nu ook groep 12 t.e.m. 15 jaar op woensdag. Gemiddeld nemen 10 tot 15 
kinderen (jongens en meisjes) deel aan de verschillende danslessen. Bij elke dansles 
is er aandacht voor gezonde voeding (water en fruit). In december 2017 werd een 
winterfeest/markt georganiseerd, samen met de kinderen/ouders van de andere 
projecten in de buurt: 140 deelnemers, waarvan de helft ouders. 
 
Enkele activiteiten: 

- Buffalo Winterfestival Nieuw Gent-Steenakker (20.12.2018) 
- Eerste publieke optreden op buurtfeest Nieuw Gent-Steenakker (20.5.2018) 

 
Deze actie wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, 
Participatiedecreet, tot 2019. 

Planning Vanaf oktober-december 2018 vier groepen: ook 16 t.e.m. 18 jaar oud. Nadruk op 
opleiding buurtdanscoaches. Bijzondere aandacht voor traject ouderparticipatie en 
integratie kinderen BULO Sint-Jozef. Inzet community coach van de KAA Gent 
Foundation onontbeerlijk om verduurzaming van het project te bespoedigen, ook na 
2019 wanneer de ondersteuning van de Vlaamse Overheid af loopt. 

 

 
Beschrijving De KAA Gent Foundation beheert wijkhuis Bij Pino in Nieuw Gent/Steenakker: 7 

tijdelijke units op het centraal gelegen Rerum Novarumplein met een aanbod aan 
functies / voorzieningen, afgestemd op de noden van de bewoners van Nieuw Gent en 
Steenakker en complementair met wat er al is. Bij Pino bestaat uit  een 
laagdrempelige koffiebar, een weggeefwinkel,  een klus- en herstelruimte en een 
polyvalent buitenterras. Bij Pino zet de verbindende kracht KAA Gent in om in een zeer 
diverse wijk met een meer dan gemiddelde instroom van ex-gedetineerden en 
mensen met een psychosociale problematiek mensen te verbinden. Met haar 
innovatieve aanpak is de KAA Gent Foundation de spelverdeler van dit initiatief. Op 

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/visie-op-onderwijs/brede-school-gent
http://www.panda.gent.be/
https://scholen.stad.gent/internaat/contact-0
http://www.leebeekje.be/
http://www.vzwjong.be/
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deze wijze dragen we bij tot het versterken van de sociale cohesie in de buurt naast 
de Ghelamco Arena.  

Partners Stad Gent – Dienst Beleidsparticipatie 
IN-Gent vzw 
Samenlevingsopbouw Gent 

Indicatoren In 2017 
174 dagen/jaar activiteiten 
978 openingsuren 
50 bezoekers/dag gemiddeld 
22 vrijwilligers uit de buurt betrokken bij werking Bij Pino 
11 groepsactiviteiten in de buurt 
5 groepsactiviteiten in de Ghelamco Arena 
8700 contacturen met inwoners van de  buurt 

Rapportage Met Bij Pino kreeg de KAA Gent Foundation een fysieke ankerplek in de wijk, waar 
deelnemers aan de projecten zich verenigd voelen met elkaar. Ook mensen van De 
Zuidpoort, vrouwen uit de oranjebloesemgroep, bewoners van beschut wonen 
Zevenhuizen, de kinderen van Sint-Jozef en toevallige passanten voelen zich welkom 
Bij Pino. Bij Pino is voor sommige bezoekers ook een plek waar ze terecht kunnen 
voor advies bij papierwerk of waar ze via een informeel gesprek ook een (warme) 
doorverwijzing naar de hulpverlening gebeurt. Opvallend is de grote groep kinderen 
die Bij Pino bereikt. Ook jonge kinderen komen zonder begeleiding van de ouders 
langs om een gezelschapsspel te spelen en thee te drinken. De KAA Gent Foundation 
zorgde voor alle communicatie van Bij Pino, ook van de doorgeefwinkel en het 
klusatelier en trad ook op als beheerder van de totale infrastructuur en 
nutsvoorzieningen. Naast de middelen van Stad Gent investeerde KAA Gent 
Foundation dan ook fors eigen middelen in het project, o.a. door extra inzet van 
personeel. Signalen met betrekking tot  soms gespannen situaties met (volwassen) 
personen met psychosociale kwetsbaarheid in de buurt en over de nood aan sport-
plus activiteiten voor tieners in de buurt werden doorgegeven aan de Stad Gent.  
 
Enkele activiteiten: 

- Buffalo Babbel (12.12.2017) 
- Speelgoedactie doorgeefwinkel (11.2017) 
- Wedstrijdbezoek Galawedstrijd KAA Gent (13.7.2017) 
- Workshop Streetworkout (10.5.2017) 
- Workshop bloembakken maken met paletten (29.3.2017) 

Planning Er is nood aan een betere multidisciplinaire omkadering van Bij Pino. De KAA Gent 
Foundation onderzoekt mogelijkheden om deze omkadering te realiseren. Ook een 
meer intense samenwerking met partnerorganisaties moet  daarbij de doelstelling 
zijn. Een betere omkadering moet ook leiden tot een groter aanbod aan activiteiten 
voor de bezoekers van Bij Pino. Ook de kinderen en jongeren die Bij Pino bezoeken 
verdienen daarbij aandacht. 

 

 
Beschrijving Team Buffalo is een stap uit de methodiek #COBW (cf. V. #COBW: een geïntegreerde 

sport-plus praktijk). Binnen de sociaal-emancipatorische projecten van de KAA Gent 
Foundation merken we dat sommigen klaar zijn voor een volgende stap in hun traject.  
Ze behalen de doelstellingen en ontgroeien het project. Het opnemen van een 
alternatieve rol binnen de organisatie kan een nieuwe stap zijn in hun persoonlijke 
ontwikkeling. Met ‘Team Buffalo’ willen we deze deelnemers een 
competentieversterkend traject aanbieden binnen de organisatie. 

Partners Stad Gent – Dienst Outreachend Werken 
OCMW Gent – Dienst Emancipatorische Werking  
EFDN 

Indicatoren In 2017 
6 personen hebben het vervolgtraject afgelegd 
25 activiteiten in het kader van deze actie 
1 persoon wordt na een vervolgtraject actief ingezet als vrijwilliger van de KAA Gent 

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/bedrijfsvoering/dienst-beleidsparticipatie
http://www.in-gent.be/
http://samenlevingsopbouwgent.be/
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/departement-samenleven-welzijn-en-gezondheid/dienst-outreachend-werken-0
http://www.ocmwgent.be/OCMW/Onze-aanpak/Onze-aanpak-Sociale-projecten.html
http://www.efdn.org/
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Foundation  
2 personen zijn met een arbeidscontract aan de slag bij KAA Gent CVBA SO 
525 contacturen met personen uit de doelgroep 

Rapportage In 2016-17 werd Team Buffalo opgenomen binnen de reguliere werking van de KAA 
Gent Foundation. Deelnemers zijn betrokken bij de Gantoise Plantrekkers en de 
Geestige Buffalo’s. Tegelijk werd gebotst op de beperkte mankracht in het team van de 
KAA Gent Foundation en op de beperkte mogelijkheden van de partnerorganisaties: er 
is geen professionele trajectbegeleider die de personen die deelnemen aan Team 
Buffalo van nabij opvolgt en versterkt. 

Planning Met relevante partnerorganisaties dient overlegd te worden over een professionele 
omkadering van Team Buffalo. Er wordt driemaandelijks een overleg georganiseerd 
met de vrijwilligers ter bespreking van de werking en hun traject. Overleg wordt 
georganiseerd in samenwerking met de betrokken partnerorganisaties. De 
deelnemers worden 1x per seizoen uitgenodigd voor een bezoek aan een wedstrijd 
van KAA Gent in de Ghelamco Arena. 

 
 

 

 

Beschrijving De KAA Gent Foundation begeleidt KAA Gent in haar streven om van de Ghelamco 
Arena een stadion te maken dat integraal toegankelijk is, ook voor supporters met een 
beperking. De KAA Gent Foundation doet dit in opdracht van KAA Gent en in 
samenwerking met INTER Vlaanderen en CAFE Football. De ervaring en kennisopbouw 
in Gent wordt aangewend om de toegankelijkheid van voetbalstadions voor 
supporters met een beperking ook buiten Gent op de agenda te plaatsen.  

Partners Stad Gent Dienst Welzijn en Gelijke Kansen 
Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 
INTER Vlaanderen 
UNIA Interfederaal Gelijkekansencentrum 
Centre for Access to Football in Europe 

Indicatoren In 2017 
40 supporters kunnen met een rolstoel de wedstrijden van KAA Gent in de Ghelamco 
Arena bijwonen. 15 supporters met een visuele beperking en vijf supporters met een 
auditieve beperking kunnen gebruik maken van technische ondersteuning. 
Gemiddeld wonen 30 supporters met een rolstoel de wedstrijden van KAA Gent bij 
(KAA Gentvakken= volzet) en maken 14 KAA Gentsupporters met een visuele 
beperking gebruik van de technische ondersteuning. 
Eind 2017 stonden 15 kandidaten op de wachtlijst voor de aankoop van een 
seizoenskaart in de Ghelamco Arena. 
Er waren 0 meldingen van supporters met een beperking over onvolkomenheden in 
infrastructuur en/of organisatie tijdens wedstrijden van KAA Gent in de Ghelamco 
Arena. 
1638 contacturen met personen uit de doelgroep 

Rapportage Minstens 6 vrijwilligers werden elke wedstrijd als begeleider voor personen met een 
handicap elke wedstrijd ingezet door de KAA Gent Foundation i.s.m. Stichting 
Toegankelijk Vlaanderen (2 blindencommentatoren, 4 assistenten in de tribunes). 

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 
Europa League 2015-16 (volzet) en 13 personen met visuele handicap aanwezig in de 
Ghelamco Arena. 
Overleg binnen de LAR en implementatie maatregelen uitbreiding rolstoelplaatsen in 
de Ghelamco Arena op niveau +2 en +3. 

Verschillende rondleidingen met rolstoelgebonden personen.  

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/departement-samenleven-welzijn-en-gezondheid/dienst-welzijn-en-gelijke-kansen
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-meedenken/adviesraden/adviesraad-voor-personen-met-een-handicap
http://www.inter.vlaanderen/
http://unia.be/nl
http://www.cafefootball.eu/nl


13

 

Enkele activiteiten: 

- Herlancering INSIDE-Toegankelijk voetbal België ism CAFE Football, KBVB, 
17.11.2017) 

- Sensibiliseringsactie vrijhouden rolstoelplatformen (10.9.2017) 
- Workshop Toegankelijkheid bij vorming Stewards KAA Gent (10.6.2017) 

Planning Verdere uitwerking van de rol van Disability Access  Officer voor KAA Gent in het kader van 

de UEFA Licentie, in samenwerking met CAFE.  

Implementatie uitbreiding rolstoelplaatsen in de Ghelamco Arena op niveau +3 met 
meer inzet vrijwilligers INTER Vlaanderen op wedstrijddagen.  
Vorming module ‘Supporters met een beperking’ aan stewards in opleiding in 
samenwerking met Sportstewarding vzw.  
Overleg en samenwerking met instanties, organisaties en clubs om ook andere 
voetbalstadions in België toegankelijker te maken voor supporters met een beperking. 

 

 
Beschrijving De communitywerking van KAA Gent bevordert positieve supportersinitiatieven.  
Partners Supportersfederatie KAA Gent vzw 

Belgian Supporters 
Football Supporters Europe 

Indicatoren In 2017 
2  activiteiten georganiseerd in samenwerking met de Supportersfederatie KAA Gent 
vzw 
2 ernstige incidenten waarbij KAA Gentsupporters betrokken waren. 
3 positieve supportersinitiatieven gerealiseerd in samenwerking met 
voetbalverenigingen, communitywerkingen en/of supporters 

Rapportage Meer overleg met de Supportersfederatie KAA Gent vzw leidde tot een grotere 
samenwerking bij de organisatie van de KAA Gent Fandag in de Ghelamco Arena. De 
KAA Gent Foundation faciliteerde de opleiding Buffalo Bus Coaches 2017 (cf. Actie 
2.4.) en het  internationaal congres Football Supporters Europe in de Ghelamco Arena 
in de zomer van 2017. 
 
Enkele activiteiten: 

- Uitgebreide voorstelling van de KAA Gent Foundation op de Buffalo Fandag 
(30.8.2017) 

- Drie KAA Gentsupporters werken een dag van de KAA Gent Foundation in het 
kader van Zuiddag 2017 (19.10.2017) 

- Yves Vanderhaeghe ontvangt Matthias Velghe, Buffalo met de ziekte van 
Duchenne ten voordele van vzw Refuse to Sink. (10.11.2017) 

- Deelname aan de 11 Novemberherdenking in Gentbrugge (11.11.2017) 
- FSE Congres in de Ghelamco Arena, in samenwerking met 

Supportersfederatie KAA Gent vzw (6-9.7.2017) 
- Gantoisetippers Zelzate schenken deel opbrengst Blueshappening Zelzate 

aan KAA Gent Foundation (22.5.2017) 
 
Twee ernstige incidenten met betrokkenheid van KAA Gentsupporters vielen te 
betreuren (16.5.2017 en 4.11.2017). 

Planning De samenwerking tussen de KAA Gent Foundation en de Supportersfederatie KAA Gent 
wordt versterkt. Foundation en Federatie nemen samen deel aan Levensloop 2018.  
De werking van de Foundation wordt toegelicht aan de AV van de Supportersfederatie 
KAA Gent.  
Een nieuw project ‘Active Fans’ zet in op de fysieke gezondheid van KAA 

http://www.supportersfederatiekaagent.be/
https://www.facebook.com/BelSupporters/
http://www.fanseurope.org/en/
https://www.kaagent.be/nl/supporter/news/16-05-2017/kaa-gent-zal-gewelddadige-supporter-sanctioneren
https://www.kaagent.be/nl/supporter/news/04-11-2017/kaa-gent-veroordeelt-geweld-stapelplein
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Gentsupporters.  
Samen met de Supportersfederatie KAA Gent vzw wordt een denkoefening 
georganiseerd over de rol van de KAA Gentsupporter in de KAA Gentfamilie. 

 

 
Beschrijving De communitywerking van KAA Gent doet inspanningen om KAA Gent bekend en 

toegankelijk te maken voor Gentenaars met een migratieachtergrond.  
Partners IN-Gent 

AD REM, Stedelijke adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit 
Indicatoren In 2017 

2 initiatieven gericht op het versterken van de band tussen Gentenaars met en 
zonder migratieachtergrond, met KAA Gent als bindmiddel. 

Rapportage Medewerking aan Samen Gentenaar, een initiatief van IN-Gent. Buddywerking voor 
Gentse nieuwkomers, die samen de Ghelamco Arena bezochten in de lente van 2017. 
Wedstrijdbezoek aan gereduceerd tarief voor verenigingen voor etnisch-culturele 
minderheden ter gelegenheid van bekerwedstrijd KAA Gent-Sporting Lokeren 
(29.11.2017).  

Planning Uitnodigingen voor personen verbonden aan verenigingen voor etnisch-culturele 
minderheden ter gelegenheid van een (beker)wedstrijd van KAA Gent.  
Medewerking aan Samen Gentenaar, een initiatief van IN-Gent. Buddywerking voor 
Gentse nieuwkomers 
Organisatie van informatieavond ‘Ons Gantoise’ in de Ghelamco Arena voor 
vertegenwoordigers IN-Gent en/of AD REM, Stedelijke adviesraad voor etnisch-
culturele diversiteit. 

 

 
Beschrijving Laagdrempelige opleiding van supporters die als vrijwilliger bussen met KAA 

Gentsupporters begeleiden naar uit- en thuiswedstrijden.  
Partners Supportersfederatie KAA Gent 

vzw Sportstewarding 
Voetbalzaken Politie Gent 
Vlaams Kruis 

Indicatoren In 2017 
45 deelnemers aan de opleiding Buffalo Bus Coaches 

Rapportage Organisatie van opleiding Buffalo Bus Coaches op 4.2.2017 in samenwerking met KAA 
Gent en Supportersfederatie KAA Gent.   

Planning Evaluatie opleiding Buffalo Bus Coaches in samenwerking met KAA Gent en 
Supportersfederatie KAA Gent. 

 

 
Beschrijving KAA Gentsupporters zijn met elkaar verbonden door hun liefde voor blauw en wit. Als 

iemand van de KAA Gentfamilie overlijdt, dan kunnen de nabestaanden de naam van 
de overledene laten aanbrengen op de herdenkingsmuur, ingericht ter hoogte van 
Tribune 1 van de Ghelamco Arena. Deze muur is een bezinningsplek voor onze 
overleden supporters. Op de prikborden hebben vrienden en familie de mogelijkheid 
iets persoonlijks achter te laten: een rouwbericht, een tekening, een gedicht, een 
bloem, een supporterssjaal,… 

Partners Supportersfederatie KAA Gent 
KAA Gent CVBA SO 
Dela Uitvaartcentrum 

http://in-gent.be/
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/diverse-stad/integratie-migratie/adviesraad-voor-etnisch-culturele-diversiteit
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/diverse-stad/integratie-migratie/adviesraad-voor-etnisch-culturele-diversiteit
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Indicatoren In 2017 
21 overleden supporters werden op de herdenkingsmuur geplaatst. 

Rapportage De KAA Gent Foundation staat in voor de goede staat van de herdenkingsmuur. 

Planning In 2018 wordt de KAA Gent Foundation verantwoordelijk voor het beheer van de 
herdenkingsmuur: het beheer van email herdenking@kaagent.be, het doorgeven van 
de aanvragen voor de schermherdenking (minuut 51) en het aanbrengen van de 
overledenen op de muur (via Printville). 

 
 

 

 

 
Beschrijving De KAA Gent Foundation bouwt samen met KAA Gent en haar horecavennootschap 

aan een gezond voetbalstadion. Daarbij willen we door een goede communicatie en in 
samenspraak met onze supporters een draagvlak creëren voor 
gezondheidsbevorderende maatregelen. Dit gebeurt op verschillende sporen: 
gezondheidspromotie, ziektepreventie en een gezonde omgeving. De vrijheid voor de 
Gentse supporter om te kunnen kiezen voor een gezond alternatief staat daarbij 
voorop.  

Partners LOGO Gezond Plus 
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 
European Healthy Stadia Network 

Indicatoren In 2017 
Aanwezigheid van gezonde alternatieven in het cateringaanbod op de 
supporterspromenade van de Ghelamco Arena: vegetarisch alternatief in de Buffalo 
Bistro, soja producten op de promenade. 
Organisatie van een stadionactie rond gezondheidspromotie/ziektepreventie op een 
wedstrijddag van KAA Gent: actie rookvrij stadion 
Aandacht voor gezondheidspromotie en bewegingsinitiatie gedurende de sociaal-
emancipatorische projecten: Actie1.1., 1.2, 1.4., 1.6., 4.3., 5.3, 5.4. 

Rapportage Bij projecten als Playing for Success, KAA Gent Homeless Blue White, Buffalo Cup, 
Buffalo League, Geestige Buffalo’s , HT Gantoise Legends en Buffalo Dance Academy 
zijn gezonde leefstijl, evenwichtige voeding en bewegen een belangrijk 
aandachtspunt. 
In de Ghelamco Arena wordt aandacht besteed aan gezondheidspromotie en 
ziektepreventie via thematische sensibilisatie op de supporterspromenade en in de 
businessruimtes tijdens stadionacties. 
- Rookpreventie op supporterspromenade en rookvrije familietribune, Tribune 4, 
gedurende het hele seizoen: stadionactie ‘rookvrije wedstrijd’ op 21.4.20017. 
- Actie drugpreventie in het kader van ‘Keep the stadium clean’ (9.12.2017) 

Planning - Eén stadionactie per seizoen blijft behouden. In samenspraak met de 
partnerorganisaties wordt een thema bepaald. 
- Op initiatief van de Pro League wordt één wedstrijd rookvrij. Op deze wijze erkent de 
club de problematiek rond meeroken in het stadion.  
- Met KAA Gent en haar horeca-vennootschap wordt het debat aangegaan over de 
verdere ontwikkeling van een MVO-beleid op bedrijfsniveau met aandacht voor alle 
relevante thema’s: energie, klimaat, afvalstromen, mobiliteit,… 
- In het kader van de samenwerking met EFDN wordt het internationale project 
Healthy Fans, rond beweging en gezondheidspromotie voor supporters, opgestart. 
- Deelname aan Levensloop 2018 ten voordele van Stichting tegen Kanker. De 
mogelijkheid wordt onderzocht om daarbij de andere leden van de KAA Gentfamilie te 
betrekken: La Gantoise Hockey en Tennis, KAA Gent Atletiek, Supportersfederatie KAA 
Gent vzw,… 

mailto:herdenking@kaagent.be
http://logogezondplus.be/
http://www.vigez.be/home
http://www.healthystadia.eu/
http://www.kaagent.be/nl/supporter/news/21-04-2017/een-weekend-tegen-kanker
http://www.kaagent.be/nl/supporter/news/12-12-2017/doelgerichte-en-succesvolle-drugactie
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Beschrijving ‘Buffalo Bustels’ is een arbeidszorgproject voor psychiatrische patiënten die na een 

acute ziekte-episode stappen zetten om zich te reïntegreren in onze samenleving. In 
het kader van de Communitywerking van KAA Gent krijgen ze de mogelijkheid hun 
arbeidsmogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. De activiteiten zijn 
gericht op herstel, behoud en /of de uitbreiding van arbeidscompetenties: 
(arbeidsattitude, stressbestendigheid, tempo, volharding,…) onder leiding van een 
arbeidstherapeut. 

Partners Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge 

Indicatoren In 2017 
12 personen betrokken bij het project, in groepjes van 6 personen op Busteldagen 
440 contacturen met personen uit de doelgroep 
22 dagen activiteiten met personen uit de doelgroep 

Rapportage Het arbeidsproject Buffalo Bustels werd geïntegreerd binnen de regulieren werking 
van KAA Gent CVBA SO. Periodiek heeft overleg plaats met de KAA Gent Foundation 
over de voortgang van het initiatief. 

Planning Aanwezig met 5 tot 8 ‘Buffalo Bustels’ na elke thuiswedstrijd in de Ghelamco Arena. In 
de herfst van 2018 wordt nieuwe werkkledij voorzien voor de Buffalo Bustels. 

 

 
Beschrijving eXtra Time is een project van het OCMW Gent. Een groep jongeren tussen de 18 en 25 

jaar versterken, met het oog op latere activering, hun arbeidscompetenties via 
groepswerk. In dit aanbod wordt ook de wervende kracht van voetbal aangewend: deze 
jongeren worden, onder begeleiding, ingezet bij evenementen van vzw Voetbal in de 
stad.  

Partners Stad Gent – Dienst Outreachend Werken 
Stad Gent – Dienst Werk 
OCMW Gent – Dienst Emancipatorische Werking 

Indicatoren In 2017 
20 contacturen met personen uit de doelgroep 
1 dag activiteiten met personen uit de doelgroep 
1 groepsmomen 

Rapportage Samenwerking in het kader van eXtra Time 
- Stadionbezoek met bewoners WZC Heiveld (8.6.2017) 

Planning Overleg en onderzoek naar nauwere samenwerking in het kader van sociaal-
emancipatorische projecten, in het bijzonder worden daarbij mogelijkheden tot 
vrijwilligerswerk nagegaan. 

 

 
Beschrijving vzw Voetbal in de stad garandeert in de Ghelamco Arena en op de oefeninfrastructuur 

van KAA Gent de ‘social return on investment’.  Het voetbalstadion en het 
oefencomplex wordt ook gebruikt voor sociaal-culturele en sportief-emancipatorische 
projecten en activiteiten gecoördineerd en georganiseerd door vzw Voetbal in de stad, 
de communitywerking van KAA Gent.  

Partners Alle partners verbonden aan de activiteiten en projecten van de KAA Gent Foundation 

Indicatoren In 2017 
26 dagen activiteiten met personen uit kansengroepen via sociaal-emancipatorische 
projecten in de Ghelamco Arena 
3  dagen receptief gebruik van het KAA Gent Community Center 
5 studiebezoeken door onderwijs- of overheidsinstanties 

http://www.pcgs.be/
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/departement-samenleven-welzijn-en-gezondheid/dienst-outreachend-werken-0
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienst-werk
http://www.ocmwgent.be/OCMW/Onze-aanpak/Onze-aanpak-Sociale-projecten.html
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Rapportage Medewerking aan Zomercursus Nederlandse taal van het Talencentrum van de UGent: 
tweedaagse stage van Tyler (VS) en Klaudia (Polen) bij de KAA Gent Foundation. 
Gebruik van de Ghelamco Arena voor overlegmomenten externe partners: 

- Netwerkoverleg Brede School-Jeugd Nieuw Gent-Steenakker, Community 
Center  (28.9.2017) 

- Infosessie ‘Iedereen op het veld, KBVB, Perszaal (26.9.2017) 
Gebruik van Skybox NV Buffalo op wedstrijddaggen: 

- 11.2.2017, Thema: de communitywerking van KAA Gent. Partner voor 
flankerend beleid.  

- 24.11.2017, Thema: #COBW een methodiek voor empowerment en activering 
- 9.12.2017, Thema: Thema: Nieuw Gent. 

Maandelijks gebruik van het KAA Gent Community Center voor de organisatie van de 
raad van bestuur van de Supportersfederatie KAA Gent vzw. 
Gevel Ghelamco Arena in het teken van goede doelen: 

- Levensloop Gent tvv Stichting tegen Kanker (21.4.2017) 
Studiebezoeken aan KAA Gent, de KAA Gent Foundation of de Ghelamco Arena: 

- Sportmanagement Hogeschool UCLL, Perszaal (26.10.2017) 
- Opleiding Sport- en bewegingswetenschappen (Sportmanagement) UGent, 
13.10.2017 
- VVSG Trefdag, Perszaal (12.10.2017) 
- UGent Sportmanagement, Business Game, Community Center (25.4.2017) 
- Sociaal Werk HoGent, Bij Pino (15.3.2017) 

Planning Het gebruik van de Ghelamco Arena wordt, in samenspraak met de andere gebruikers, 
geïntensifieerd in het kader van de bestaande werking, vb. Healthy Fans. 
Het receptief gebruik van het KAA Gent Community Center wordt afgebouwd, rekening 
houdend met een intensievere eigen werking. De lokalencluster is in gebruik voor de 
centrale werking van de KAA Gent Foundation. Het gebruik van het KAA Gent 
Community Center voor overleg door de Supportersfederatie KAA Gent vzw en haar 
sfeergroepen wordt gegarandeerd. 
Her receptief gebruik van de Ghelamco Arena wordt gegarandeerd, in samenspraak 
met KAA Gent CVBA SO en evenementenbureau The Arena. 

 

 
Beschrijving vzw Voetbal in de stad faciliteert de receptieve functie van het voetbalstadion van KAA 

Gent voor non-profitinitiatieven. De voetbalgerelateerde delen van het stadion kunnen 
op 15 dagen/jaar gebruikt worden voor niet-commerciële activiteiten door derden. 

Partners Overheidsorganisaties, diensten, verenigingen en supportersinitiatieven. 
Indicatoren In 2017 

8 dagen activiteiten georganiseerd door derden in de Ghelamco Arena 
Rapportage Za 21.10.2017, Ahosa vzw, Voorstelling kinderboek ‘Mama laat haar oren uit’. 

Do-Vr 14-15.09.2017, Brandweerzone Gent, Oefeningen in de Ghelamco Arena 
Do-Vr 6-7.7.2017, Supportersfederatie KAA Gent, FSE Congres 
Vr 29.06.2017, ’t Leebeekje vzw  Nieuw Gent-Steenakker, Holderdebolder 
Za 17.6.2017, Dynamo Project, Dag van de Sportclubbestuurder 
Za 24.06.2017,  Stad Gent, Wijkbeurs Nieuw Gent-Steenakker 
Di 27.03.2017, Stichting tegen Kanker, Persconferentie Levensloop Gent 2017 
Vr 6.1.2017, Nieuwjaarsreceptie Supportersfederatie KAA Gent 

Planning Overleg en samenwerking met Arena Events wordt geoptimaliseerd.  De informatie 
over de mogelijkheid de Ghelamco Arena te gebruiken door niet-commerciële derden 
wordt geactualiseerd op de website kaagenfoundation.be 

 
 

https://www.kaagent.be/nl/supporter/news/22-10-2017/een-buffaloboek-over-de-gevolgen-van-gehoorschade
http://www.kaagent.be/nl/supporter/news/15-09-2017/gentse-brandweer-oefent-in-de-ghelamco-arena
http://www.kaagent.be/nl/supporter/news/07-07-2017/voetbalsupporters-organiseren-european-fan-congress-2017
https://www.kaagent.be/nl/supporter/news/29-06-2017/een-stadion-van-en-voor-de-buurt
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Beschrijving De dopjes van de frisdranken (PET) die op wedstrijddagen verkocht worden, worden in 

de Ghelamco Arena verzameld. De dopjes worden door het Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden (BGC) verkocht aan een recyclagebedrijf dat er duurzame paletten van 
maakt. Met de opbrengst worden geleidehonden voor personen met een visuele 
handicap opgeleid. 

Partners Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) 
Indicatoren  In 2017 

50  zakken dopjes verzameld. Eén zak dopjes bevat gemiddeld 4500 dopjes en weegt 
gemiddeld 11,5 kg. 

Rapportage 50 zakken, 225.000 dopjes, 585 kg verzameld. 

Planning De actie wordt verder gezet. 

 
 

 

 

 
Beschrijving Rondleidingen in de Ghelamco Arena worden gegeven door stadiongidsen: supporters 

van KAA Gent die dit engagement op nemen als vrijwilliger van vzw Voetbal in de stad. 
Partners KAA Gent 

Arena Events 
Indicatoren In 2017 

12 KAA Gentsupporters engageren zich als vrijwilliger van vzw Voetbal in de stad. 

198 rondleidingen werden in de Ghelamco Arena worden uitgevoerd door de 
stadiongidsen van vzw Voetbal in de stad 

6542 personen namen deel aan de rondleidingen in de Ghelamco Arena en werden 
gegidst door vrijwilligers van vzw Voetbal in de stad 

Rapportage Van de 198 rondleidingen die in 2017 georganiseerd werden, waren er 101 in het 
kader van de communitywerking en 105 in het kader van evenementen.  
Het aantal rondleidingen in de Ghelamco Arena neemt af. Dat heeft in het bijzonder te 
maken met een daling van het aantal gevraagde rondleidingen in het kader van 
evenementen.  

Planning Een opleiding voor nieuwe stadiongidsen is noodzakelijk . Tegelijk dient de 
stadiongids, het inhoudelijke verhaal, geactualiseerd te worden.  
Wegens het grote succes van de Buffalo Bistro, wordt de mogelijkheid voor 
commerciële groepen om binnen de kantooruren het stadion te bezoeken, beperkt. 
Wegens het afbouwen van de taken van de security, wordt de mogelijkheid voor 
groepen om buiten de kantooruren het stadion te bezoeken, beperkt. Een gesprek met 
KAA Gent CVBA SO dringt zich op. 

 

 
Beschrijving Voor bepaalde thuiswedstrijden van KAA Gent is er een contingent kaarten te koop aan 

een UITPAS-kansentarief (80% reductie).  

Partners - Stad Gent 
- Vlaamse Overheid 

http://www.geleidehond.be/
http://www.kaagent.be/
http://www.arenaevents.be/
http://www.arenaevents.be/
https://www.vlaanderen.be/
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Indicatoren In 2017 

Aantal tickets verkocht aan houders van een UITPAS met kansentarief. 
Rapportage De overeenkomst tussen KAA Gent en de Stad Gent werd gesloten in oktober 2016. De 

communicatie gebeurde op 11 oktober 2016.  
 
In 2017 werden 569 tickets verkocht voor 15 wedstrijden of gemiddeld 38 
tickets/wedstrijd. 
 

Wedstrijd Verkochte tickets aan 
UiTPAS kansentarief 

R Charleroi SC (20/1/17) 119 
Club Brugge KV (29/1/17) 80 

KAS Eupen (11/2/17) 36 
R Excel Mouscron (26/2/17) 66 
YR KV Mechelen (12/3/17) 39 

R Antwerp FC (6/8/17) 16 
RSC Anderlecht (27/8/17) 12 

KRC Genk (10/9/17) 23 
SV Zulte Waregem (24/9/17) 21 
Waasland Beveren (14/10/17 32 

KAS Eupen (24/10/17) 32 
R. Standard de Liège (3/11/17) 9 

R Excel Mouscron (24/11/17) 46 
KV Kortrijk (9/12/17) 17 

R Charleroi SC (21/12/17) 21 
Totaal 569 

 
Bij de beoordeling dienen we rekening te houden met de schaarste aan beschikbare 
tickets. In de tribunes 2, 3 en 4 zijn er elke wedstrijd in totaal slechts enkele 
honderden tickets beschikbaar in de vrije verkoop.  

Planning KAA Gent biedt elke wedstrijd 150 kaarten (in T2, T3 en T4) aan UITPAS-kansentarief 
aan voor de wedstrijden uit de reguliere competitie van de Jupiler Pro League, voor 
vriendschappelijke wedstrijden en, in geval van kwalificatie, voor UEFA Europa League 
wedstrijden. 

 

 
Beschrijving De communitywerking van KAA Gent promoot duurzaam vervoer naar 

thuiswedstrijden van KAA Gent, in het bijzonder het gebruik van de fiets. In dit kader 
zet de organisatie zich in voor een veilige fietsomgeving rond het stadion en voor een 
goed gebruik van de aanwezige fietsinfrastructuur.  

Partners - CVBA Arteveldestadion 
- Stad Gent 
- Fietserbond Gent 
- Healthy Stadia Network 

Indicatoren In 2017: 
Gemiddeld 2500 fietsende KAA Gentsupporters/wedstrijd 
783 leden Facebookgroep Velo Buffalo 

Rapportage Sensibiliseringsactie gebruik fietsenstallingen rond de Ghelamco Arena: 3438 
fietsenstallingen, gebruik ze!  (22.9.2017) 
Bezoek van de spelersgroep van KAA Gent aan de Stad Gent met de fiets op 5.4.2017  

Planning Periodieke evaluatie in het kader van de Lokale Adviesraad KAA Gent. Overleg met 
Politie Gent, Mobilitietsbedrijf Stad Gent en Fietsersbond over hoe Velo Buffalo verder 
kan worden uitgebouwd. 

 
 

http://www.stad.gent/
http://www.fietsersbond.be/gent
http://www.healthystadia.eu/
https://www.kaagent.be/nl/supporter/news/06-04-2017/fietstrip-door-gent-met-spelers-en-staf
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Beschrijving vzw Voetbal in de stad coördineert de erfgoedwerking rond de Buffalo’s met beheer 

van het KAA Gent archief en vorming van een KAA Gent erfgoedcollectie. De 
communitywerking faciliteert culturele initiatieven die het bewustzijn over de 
geschiedenis van de club, de lokale verankering en het maatschappelijke karakter van 
KAA Gent versterken.  

Partners STAM 
AMSAB 
Huis Van Alijn 

Indicatoren In 2017 

15 stukken die aan de erfgoedcollectie worden toegevoegd 

1 cultureel initiatief werd door de KAA Gent Foundation gefaciliteerd 
Rapportage Opname in de collectie van relatiegeschenken en relevante stukken ontvangen naar 

aanleiding van wedstrijden gespeeld in 2017. 
Aanvulling van de collectie KAA Gent door verwerving stukken via schenkingen, 
aankopen en samenwerking met verzamelaars.   
Opmaak in memoriam Robert Naudts, spelersbio Rami Gershon, Nicky Evrard, Lasse 
Nielsen, Hannes Van der Bruggen en bijdrage over ‘Heb vertrouwen  in uzelve’.   
ConteS/Xting SPORT ism Timelab Gent: 

- Workshop inclusie, diversiteit, fancultuur, community en grassroots 
(21.10.2017) 

Planning Opname in de collectie van relatiegeschenken en relevante stukken ontvangen naar 
aanleiding van wedstrijden gespeeld in het seizoen 2017-18 en 2018-19. 
Aanvulling van de collectie KAA Gent door verwerving stukken via schenkingen, 
aankopen en samenwerking met verzamelaars.   
Ondersteuning KAA Gent bij aankleding interieur infrastructuur KAA Gent. 
Onderzoek naar nieuwe opportuniteiten met culturele meerwaarde voor de 
communitywerking van KAA Gent. 
Onderzoek naar mogelijkheid erfgoed te bewaren, zichtbaar en toegankelijk te maken 
in de aanloop naar 2025: 150 jaar KAA Gent. 

 

 
Beschrijving KAA Gent is een deel van de stad. De voetbalclub en haar communitywerking nemen 

in de mate van het mogelijke deel aan stedelijke evenementen zoals de Gentse 
Feesten en de Halfvastenfoor.  

Partners Stad Gent, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren 
Indicatoren 3 evenementen in Gent waar KAA Gent aan deelneemt. 

Rapportage KAA Gent en de KAA Gent Ladies werden gevierd op het podium van het Sint-
Baafsplein tijdens de Gentse Feesten 2017 op maandag 17 juli. 
KAA Gent bezocht met voltallige technische staf en spelerskern de Halfvastenfoor op 
vrijdag 24 maart 2017. 
Deelname aan Levensloop Gent op de Blaarmeersen op 22 en 23 april 2017. 

Planning vzw Voetbal in de stad faciliteert de deelname van KAA Gent aan evenementen in de 
stad op vraag van KAA Gent en/of de Stad Gent. 

 
 
 
 
 
 

http://stamgent.be/
http://www.amsab.be/
http://huisvanalijn.be/
https://www.facebook.com/notes/kaa-gent-foundation/robert-naudts-15121925-13122017/2222475097777949/
https://www.facebook.com/notes/kaa-gent-foundation/rami-gershon-kaa-gent-2014-2017/2043575415667919/
https://www.facebook.com/notes/kaa-gent-foundation/nicky-evrard-kaa-gent-2011-2017/1917570871601708/
https://www.facebook.com/notes/kaa-gent-foundation/lasse-nielsen-kaa-gent-2014-2017/1737062249652572/
https://www.facebook.com/notes/kaa-gent-foundation/lasse-nielsen-kaa-gent-2014-2017/1737062249652572/
https://www.facebook.com/notes/kaa-gent-foundation/hannes-van-der-bruggen-kaa-gent-2004-2017/1728601160498681/
https://www.facebook.com/notes/kaa-gent-foundation/heb-vertrouwen-in-u-zelve/2039380139420780/
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/organisatiestructuur/departement-cultuur-sport-en-vrije-tijd/dienst-evenementen-feesten-markten-en-foren
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Beschrijving In nauwe samenwerking met KAA Gent wordt een fondsenwervend Gala georganiseerd 

gericht op Gentse zakenmensen en commerciële partners van KAA Gent. Daarnaast 
worden ook andere fundraising initiatieven genomen. 

Partners The Arena 
Indicatoren In 2017 

€ 12.000 ingezameld voor de eigen werking 
€ 17.646 ingezameld voor derden 

Rapportage In 2017 werd geen Gala van de KAA Gent Foundation georganiseerd. De opmaak van 
het meerjarig beleidsplan en de groei van de organisatie vergde meer tijdsinvestering 
dan vooraf vermoed. Wel werd in samenwerking met De Gentenaar een jaarkalender 
2017 verkocht. Deze verkoop bracht € 12.000  op voor de organisatie. 
Op 24 november 2017 verkoop van lampjes ten voordele van de MS Liga in het kader 
van de Warmste Week: opbrengst € 7500.  
Team Buffalo verzamelt op Levensloop Gent € 6946 voor de Stichting tegen Kanker. 
Damiaanactie ten voordele van de behandeling van TBC en Lepra: € 3200 (11.2.2017) 

Planning In 2018 worden gesprekken gevoerd met KAA Gent over de organisatie van een nieuw 
fundraising event, ook met het oog op het tienjarig bestaan van de organisatie in 
januari 2019.  

In 2018 wordt de kalenderverkoop met De Gentenaar gedaan in samenwerking met 
KAA Gent Ladies. 

 
 

 

 

 
Beschrijving 14 Gentse voetbalclubs (15 jeugdwerkingen) werken samen om zo veel mogelijk 

kinderen in zo goed mogelijke omstandigheden te laten voetballen. Doel van het 
partnerschap is enerzijds de kwaliteit van de jeugdopleidingen te verhogen en 
anderzijds als voetbalclubs te evolueren naar sterke en open voetbalverenigingen  
die voetbal ook als middel gebruiken. 

Partners KRC Gent 
VSV Gent 
KVE Drongen 
Standaard Muide AZ 
SKV Oostakker 
JAGO Sint-Amandsberg 
HT Zwijnaarde 
KVV Sint-Denijssport 
KSC Excelsior Mariakerke 
SV Wondelgem 
FC Rooigem 
KAA Gent Ladies 
KAA Gent 
FC Sint Kruis-Winkel 
VC Zwijnaarde 
Stad Gent, Sportdienst 

Indicatoren In 2017 
Alle 14 Gentse clubs met jeugdvoetbal maken deel uit van het partnerschap 
3183 jeugdspelers voetballen bij de Elk Talent Telt partnerclubs  
247 trainers zijn bij de Elk Talent Telt partnerclubs 
96 dagen activiteiten met kansengroepen via sociaal-emancipatorische projecten 
van de KAA Gent Foundation 

http://www.arenaevents.be/
https://www.facebook.com/dewarmsteweek/videos/10156749119193056/?q=Warmste%20Week%20Bouba
http://krcgent.be/
http://www.vsv-gent.be/
http://www.kvedrongen.be/nl
http://www.st-muide-az.be/
http://www.skvo.be/
http://www.jagosintamandsberg.be/
http://www.htzwijnaarde.com/
http://www.kvvsintdenijssport.com/
http://www.ksce-mariakerke.be/
https://www.facebook.com/svwondelgem/
http://www.fc-rooigem.be/
http://kaagentladies.be/nl
http://www.kaagent.be/nl/youth
http://www.fc-sintkruiswinkel.be/
http://www.vczwijnaarde.be/
https://stad.gent/sport
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Rapportage In mei 2017 traden VC Zwijnaarde en FC Sint Kruis-Winkel toe. Op deze wijze 
verzamelt Elk Talent Telt na drie jaar werking alle Gentse veldvoetbalclubs met 
jeugdvoetbal.  
Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal betrokken clubs van 12 tot 15, het aantal 
betrokken trainers van 163 tot 247 en het aantal betrokken jeugdspelers van 2712 
tot 3183. Wat de trainers betreft steeg het aantal dat een opleiding volgde van 49 in 
2015 tot 104 in 2017.  
Wat opleidingen voor trainers, clubmedewerkers en bestuurders betreft, steeg het 
aantal contacturen van 821 contacturen in 2015 tot 953 in 2017. 
In 2017 ontvingen 10 ETT clubs, conform het reglement van het ETT 
ondersteuningsfonds, € 61.460 werkingsmiddelen van KAA Gent. In 2018 wordt het 
budget van het ondersteuningsfonds verhoogd tot € 71.875, te verdelen over 12 
clubs. 
De KAA Gent Foundation werkte mee aan de opmaak van het stedelijk masterplan 
voetbal, goedgekeurd door de gemeenteraad van mei 2017. 
 
Enkele activiteiten: 

- Elk Talent Telt-dag georganiseerd bij 13 Gentse clubs, 150 
vriendschappelijke wedstrijden (26.8.2017). 

- Partneravond in de Ghelamco Arena (29.11.2017) 
- Ondertekening UiTPAS Gent door de Elk Talent Telt voetbalclubs, Stadhuis 

Gent (18.9.2017) 
 
Enkele cijfers om de breedte van de werking in 2017-18 te duiden: 
15 lokale jeugdwerkingen 
15 jeugdwerkingen gebruiken de UiTPas met kansentarief 
3183 jeugdspelers in het Elk Talent Telt-partnerschap 
84 clubbezoeken werden afgelegd door de Elk Talent Telt-medewerkers 
2 wandelvoetbalclubs zijn actief binnen de Gentse Elk Talent Telt-partnerclubs 
2 meisjeswerkingen werden opgericht bij HT Zwijnaarde en JAGO Sint-Amandsberg 
11 scheidsrechters werden opgeleid in de KAA Gent Referee Academy 
30 trainers volgden de Elk Talent Telt basisopleidng 
15 demotrainingen werden georganiseerd bij de Elk Talent Telt-partnerclubs 
€ 71.875 steun van KAA Gent wordt verdeeld onder 12 lokale Elk Talent Telt-clubs 
3183 truitjes werden door KAA Gent verdeeld onder de Gentse jeugdvoetballers 
6 opleidingssessies voor clubmedewerkers werden georganiseerd 
15 opleidingssessies voor trainers werden georganiseerd 
  

Planning De Elk Talent Telt Clubsamenwerking wordt onverkort verder gezet met 15 
jeugdwerkingen: samen worden sportieve en maatschappelijke initiatieven 
ontwikkeld. 
De samenwerkingsovereenkomst en het reglement rond het ondersteuningsfonds 
wordt verder verfijnd na evaluatie.  
Na de investering van de Stad Gent in kunstgras bij diverse clubs, kan er meer 
aandacht gaan naar het principe van de open (gedeelde infrastructuur) en 
inclusieve (G-voetbal) club. 
Twee meisjesvoetbalwerkingen worden opgericht bij twee ETT-clubs. 

 

 
Beschrijving We bieden huiswerk- en studiebegeleiding aan jeugdspelers. De 

begeleidingsmomenten worden voor trainingsmomenten georganiseerd.  

Partners - KAA Gent  
- KA Voskenslaan 
- HT Zwijnaarde 
- Hogeschool Gent   

Indicatoren 10  kinderen en jongeren werden begeleid met huiswerk op de voetbalclub 

12 sessies huiswerkbegeleiding bij HT Zwijnaarde 

http://www.kaagent.be/nl
http://www.kavoskenslaan.be/topsport-100013
http://www.htzwijnaarde.com/
https://www.hogent.be/
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120  contacturen 
Rapportage Het initiatief rond huiswerkbegeleiding werd door KAA Gent Jeugd geïntegreerd binnen 

de eigen werking. Het project werd overgedragen naar Elk Talent Telt partnerclub HT 
Zwijnaarde, waar gedurende één stageperiode jeugdspelers de kans kregen zich bij 
hun huistaken te laten begeleiden.  

Planning Evaluatie van het initiatief bij HT Zwijnaarde.  

 

 
Beschrijving De Buffalo Cup is een meer-dan-voetbal competitie die jaarlijks gedurende enkele 

weken georganiseerd wordt voor kinderen uit het lager onderwijs in Nieuw Gent. De 
focus van dit project ligt op gezondheid, creativiteit, maatschappelijk engagement, 
sportieve resultaten, fair-play en respect.  We gebruiken KAA Gent en voetbal als 
instrument om kinderen en ouders te versterken in hun talentontwikkeling. 
Tegelijkertijd gebruiken we KAA Gent om mensen in de wijk met elkaar te verbinden. 

Partners 
Brede School Nieuw Gent-Steenakker 
Buurtwerk Nieuw Gent-Steenakker 
Artevelde Hogeschool 
Lagere scholen Nieuw Gent (Sint-Jozef, Sint-Paulus, De Panda, Het Prisma) 
Sportdienst Stad Gent  
Pro League 

Indicatoren 
In 2017 
4 basisscholen (5de/6de leerjaar) nemen deel aan de Buffalo Cup 
137 deelnemers 
15 dagen activiteiten 
3440 contacturen 

Rapportage 7 klassen uit vier basisscholen van Nieuw Gent/Steenakker namen in 2017 deel aan 
de Buffalo Cup. De Kickoff werd georganiseerd in de Ghelamco Arena (25.4.2017). Het 
finaletornooi had plaats op de eerste dag van het buurtfeest van Nieuw 
Gent/Steenakker. Tijdens de Buffalo Cup (17.5.2017) werd een gezamenlijke actie 
tegen zwerfvuil in de wijk georganiseerd, waarbij 120 kg zwerfvuil werd opgehaald. 
Tijdens de Buffalo Cup en de verschillende activiteiten die deel uitmaken van het 
traject werden nog eens 200 buurtbewoners bereikt. 
De winnaar van Buffalo Cup vertegenwoordigden KAA Gent op de finale van de 
Schoolscup in het stadion van Waasland Beveren (3.6.2017). 

Planning 
De Buffalo Cup is een vaste waarde geworden voor de kinderen van de derde graad 
basisonderwijs in Nieuw Gent/Steenakker. Het project kan pas slagen door de 
omkadering door stagiairs van de Gentse hogescholen. Dit maakt de activiteit 
kwetsbaar. Met de scholen wordt de Buffalo Cup geëvalueerd en eventueel 
bijgestuurd. In oktober 2018 wordt met de partners een nieuw traject voorbereid.  

 

 

Beschrijving Buurtsportproject waarbij de verbindende kracht van KAA Gent wordt ingezet voor het 
versterken van kinderen en jongeren. Bij de Buffalo League ligt de focus 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), het aanbieden van 
een vrijetijdsbesteding en het toeleiden van de deelnemers naar het bestaande 
vrijetijdsaanbod. Door in te zetten op ouderparticipatie en buurtbetrokkenheid willen 
we het verduurzamen (van en voor de wijk). 
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Partners 
Brede School Nieuw Gent-Steenakker 
Buurtwerk Nieuw Gent 
Lagere scholen Nieuw Gent (Sint-Jozef, Sint-Paulus, De Panda, Het Prisma) 
Hogeschool Gent 
OCMW Gent (vakantiewerking De Pagadder) 
vzw Jong (Bop-project) 
HT Zwijnaarde 

Indicatoren In 2017 
29 deelnemers gemiddeld per activiteit 
31 activiteiten met de doelgroep 
3 buurtactiviteiten met de doelgroep 
6 kinderen doorgestroomd naar sportclub 
1972 contacturen 

Rapportage 
Bij de derde jaargang van de Buffalo League werd gewerkt met twee groepen: een 
groep kleuters en een groep leerlingen van het basisonderwijs. De groepen werden 
begeleid door buurtsportwerkers verbonden aan het BOP-project en studenten van 
HoGent.  

Er werd een terugval gemerkt van het aantal deelnemers. Uit bevraging bij de 
doelgroep en de projectpartners blijken de oorzaken divers: het aspect 
ouderbetrokkenheid blijkt te weinig aandacht te krijgen, er is een diverser aanbod 
voor jonge kinderen op het moment dat de Buffalo League wordt georganiseerd (vb. 
Arabische lessen) en het activiteitenpalet kan beter worden uitgewerkt.  

vzw Jong geeft aan dat door de trajecten die binnen het BOP-project worden afgelegd, 
de kans bestaat dat in 2018 nieuwe personen de opdrachten in de Buffalo League 
zullen dienen op te nemen.  

Enkele activiteiten:  

- Initiatie Basketbalclub Jeugd Gentson (13.12.2017) 
- Winterfeest Nieuw Gent-Steenakker (20.12.2017) 
- Slotfeest Nieuw Gent-Steenakker (24.5.2017) 
- Initiatie Korfbal Bij Korfbalclub Ganda (9.3.2017) 

Planning 
De projectpartners geloven in het project en de mogelijkheden die Buffalo League 
biedt, ook in andere wijken dan Nieuw Gent-Steenakker. Overleg moet leiden tot een 
stappenplan voor de toekomst. Op welke wijze kan dit project kwaliteitsvol en 
duurzaam bestendigd worden in Nieuw Gent-Steenakker? Op welke wijze kan het 
project in Nieuw Gent-Steenakker gefinancierd worden? Hoe kunnen de meervoudige 
doelstellingen van het project gehaald worden? Deze vragen dienen een antwoord tre 
krijgen vooraleer zelfs maar kan overwogen worden om het project uit te breiden naar 
anderen wijken van onze stad. 

 

 
Beschrijving G-voetbal is voetbal voor alle personen die vanwege een beperking niet kunnen 

voetballen in een regulier voetbalteam. De KAA GENT FOUNDATION ondersteunt de Elk 
Talent Telt partnerclubs bij het opstarten of uitbouwen van een G-werking. Het 
organiseren van een G-voetbalwerking werd opgenomen als criterium in het 
ondersteuningsfonds Elk Talent Telt.  

Partners - KRC Gent 
- VSV Gent 
- KVE Drongen 
- Standaard Muide AZ 
- SKV Oostakker 
- JAGO Sint-Amandsberg 
- HT Zwijnaarde 
- KVV Sint-Denijssport 
- KSC Excelsior Mariakerke 
- SV Wondelgem 

http://krcgent.be/
http://www.vsv-gent.be/
http://www.kvedrongen.be/nl
http://www.st-muide-az.be/
http://www.skvo.be/
http://www.jagosintamandsberg.be/
http://www.htzwijnaarde.com/
http://www.kvvsintdenijssport.com/
http://www.ksce-mariakerke.be/
https://www.facebook.com/svwondelgem/
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- FC Rooigem 
- KAA Gent Ladies 
- KAA Gent 
- FC Sint Kruis-Winkel 
- VC Zwijnaarde 
- Stad Gent, Sportdienst 
- Parantee-Psylos 
- Voetbal Vlaanderen 
- European Football for Development Network 

Indicatoren In 2017 

7 G-voetbalclubs actief op het grondgebied van de Stad Gent 

3 G-voetbalwerkingen binnen het partnerschap Elk Talent Telt-Clubsamenwerking 
Rapportage G-voetbal werd als criterium in het reglement van het Ondersteuningsfonds Elk Talent 

Telt ingeschreven. Samen met de stedelijke sportcoördinator G-sport werden de 
Gentse voetbalclubs aangemoedigd een G-werking op te starten. 
Bestaande G-werkingen die niet waren ingebed in Gentse voetbalclubs, werden in 
contact gebracht met Gentse voetbalclubs.  
In 2017 boden drie ETT-clubs een G-voetbalwerking aan of boden mogelijkheden aan 
G-voetbalclubs om accommodatie te delen: FC Sint-Kruiswinkel, JAGO Sint-
Amandsberg en FC Rooigem. 

Planning Door het delen van kennis en informatie en door kennismaking te bevorderen, krijgen 
meer G-voetbalwerkingen de kans in Gent meer voetbalmogelijkheden aan te bieden. 

 

 

Beschrijving Vrouwen/meisjesvoetbal zit in de lift. Binnen de Elk Talent Telt clubsamenwerking 
willen we meisjesvoetbal in het Gentse een boost geven. In nauwe samenwerking met 
KAA Gent Ladies en lokale partners organiseert Voetbal in de stad laagdrempelige 
initiatietrainingen voor meisjes om kennis te maken met vrouwenvoetbal. Vervolgens 
wordt tweewekelijks een training gepland. Nadien wordt de intensiteit opgedreven tot 
een wekelijkse, recreatieve training. De trainingen worden verzorgd door trainers van 
de KAA Gent Foundation en KAA Gent Ladies. In een volgende fase neemt de lokale 
club de organisatie en financiering van de training over. 

Partners 
HT Zwijnaarde 
KAA Gent Ladies 
JAGO Sint-Amandsberg 

Indicatoren 
In 2017 
1 meisjeswerking opgestart bij HT Zwijnaarde 
25 deelnemers per sessie 
10 sessies meisjesvoetbal georganiseerd 
250 contacturen 

Rapportage Opstart meisjesvoetbal in Nieuw Gent-Steenakker. Tot 30 meisjes aanwezig/sessie. We 
merken een groot vertrouwen van ouders en kinderen in onze werking, die ze kennen 
uit de school of onze anderen projecten in de buurt. 

Verkennende gesprekken met JAGO Sint-Amandsberg leiden tot engagement dat 
tweede meisjeswerking in Sint-Amandsberg wordt opgestart.  

Planning Organisatie tweewekelijkse training op HT Zwijnaarde en vanaf 2018-2019 
tweewekelijkse training op HT Zwijnaarde als volwaardig onderdeel van de 
voetbalvereniging. 

Organisatie initiatie op JAGO Sint-Amandsberg en vanaf 2018-19 tweewekelijkse 
training op JAGO Sint-Amandsberg. 

 
 
 

http://www.fc-rooigem.be/
http://kaagentladies.be/nl
http://www.kaagent.be/nl/youth
http://www.fc-sintkruiswinkel.be/
http://www.vczwijnaarde.be/
https://stad.gent/sport
http://www.psylos.be/over-psylos
http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/homepage
http://www.efdn.org/
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Beschrijving Via begeleide training en constante coaching stelt de KAA Gent Referee Academy zich 
tot doel om jongeren op te leiden tot ambitieuze en toegewijde 
voetbalscheidsrechters. 

Partners 
Elk Talent Telt Partnerclubs 
Bureau Arbitrage KBVB Oost-Vlaanderen 
Bureau Arbitrage KBVB (Tubeke) 

Indicatoren 
In 2017 
16 aspirant scheidsrechters die instappen in de Referee Academy 
6 scheidsrechters uit de Referee Academy actief bij de Elk Talent Telt-partnerclubs 
400 jeugdwedstrijden begeleid door scheidsrechters van de Referee Academy 

Rapportage 
Onder leiding van KAA Gent referee ambassadors Luc Van Acker en Herwig Lauwereys 
werden in 2017het opleidingsprogramma spelregels voor jeugdspelers (U7 > U19) op 
punt gezet en werd het algemene opleidingsprogramma geactualiseerd en verbeterd 
qua didactische aanpak op basis van inzichten verworven bij KNVB Academie.  
Het opleidingsaanbod werd uitgebreid met een verkorte opleiding voor jeugdspelers 
binnen de clubs van Elk Talent Telt door de referee ambassadors. 
Vanuit de Referee Academy werden elke speeldag op zaterdag 10 wedstrijden en op 
zondag 8 wedstrijden begeleid.  Tevens werden refs ter beschikking gesteld voor 
tornooien Elk Talent Telt-clubs: KVE Drongen, HT Zwijnaarde, FC Rooigem en KVV Sint 
Denijs. Knowhow werd gedeeld met andere Jupiler Pro League clubs in opvolging 
seminarie van 8 december 2016:  RSC Anderlecht en STVV. 

Planning 
Evaluatie werking Referee Academy bij stakeholders maart 2018: 
jeugdverantwoordelijken, trainers, afgevaardigden, ouders.  
Beschikbaar stellen knowhow voor de jeugdwerking van de Gentse jeugdvoetbalclubs 
binnen het samenwerkingsverband Elk Talent Telt. 
Voorbereiding verdere professionalisering opleiding in samenwerking met Bureau 
Arbitrage: gebruik van “Ref Channel”, een digitaal platform met beeldmateriaal en 
gebruik van “Ref Assist”, een digitale tool voor opvolging competenties refs. 
Resultaten worden besproken op seminarie in december 2018. 
Voorstelling samenwerking op overleg met jeugdverantwoordelijken mei 2018: 
activeren van het ondersteuningsaanbod naar alle clubs van het 
samenwerkingsverband Elk Talent Telt door de opleidingen ref en referee-ambassador 
open te stellen voor iedereen uit het samenwerkingsverband. Ondersteuning binnen 
de clubs zelf is mogelijk. Begeleiding en coaching refs Elk Talent Telt in hun eigen club 
bij gebrek aan referee ambassador.  
Verdere verdieping van de pedagogische-didactische aanpak ontwikkeld door de KNVB 
Academie naar de KAA Gent Referee Academy. 
Afvaardigen van een team van vier refs naar de IBERCUP in Barcelona in juli 2018. 
Teams vormen die als team ref en assistenten deelnemen aan tornooi in Kopenhagen 
in 2019. 
Wegen op het beleid van het bureau Arbitrage KBVB door aan te tonen dat een 
geleidelijke en begeleidende aanpak alle lagen van de jongeren, wat ook hun sociaal-
economische of etnische achtergrond is, de basis creëert voor kwalitatieve 
scheidsrechters.  Verder delen knowhow met andere clubs uit alle voetbalafdelingen  
Testen verdere professionalisering opleiding in samenwerking met Bureau Arbitrage 
(augustus 2018 – december 2018). 
Organiseren van gezamenlijke oefensessies refs Referee Academy en 
Scheidsrechtersvereniging Gent.  
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Beschrijving vzw Voetbal in de stad is een actief lid van het European Football for Development 

Network (EFDN).  EFDN verzamelt professionele voetbalclubs die communitywerking en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk vinden. De clubs 
engageren zich om internationaal samen te werken op Europese schaal.  

Partners - Club Brugge Foundation 
- Pro League+ 
- Football Against Racism Europe (FARE) 
- Centre for Access in Football Europe (CAFE) 
- The Social Football Club Alliance (SCORT Foundation) 
- European Healthy Stadia Network 
- European Club Association (ECA) 
- UEFA Foundation for Children 

Indicatoren In 2017 

3 projecten gerealiseerd  via externe (nationale en internationale) partnerschappen 
ten voordele van sociaal-emancipatorische projecten. 

Rapportage In 2017 liepen binnen de werking van de KAA Gent Foundation twee projecten met de 
steun van EFDN: EU Legends (Actie 1.4.) en One Goal for Education (Actie 1.3.). Een 
derde internationaal project (Healthy Fans, Actie 3.1 en Actie 2.1.) werd voorbereid. 
 
Enkele activiteiten in het kader van deze actie: 
- Deelname door Pierre Van der Veken aan Workshop Special Olympics in Rome rond 
inclusief sporten (13-14.10.2017) 
-  Staff Exchange “Life Skills Through Football”, 13-17.2.2017 met deelname van Pierre 
Van der Veken (Stafmedewerker vzw Voetbal in de stad) en Steven Gillis (Stad Gent, 
Dienst Outreachend werken)  
- EFDN Conferentie Lissabon, ‘More than Football’ en General Assembly, 21-22.3.2017. 
Met presentatie door Wim Beelaert, ‘Football, culture and local identity: tool for social 
cohesion’, EFDN Conferentie, Benfica Lissabon 22.3.2017 
- EFDN Conferentie Oslo 6-7.11.2017 
- Deelname aan de More Than Football Action week van EFDN, UEFA en ECA, vanaf 
30.03.2017. 
- Studiebezoek aan EFDN-lid Spurs Foundation naar aanleiding van het UEFA Europa 
League duel Tottenham Hotspur-KAA Gent, White Hart Lane, 24.02.2017. 

Planning - EFDN Conferentie Parijs en General Assembly (lente) 
- EFDN Conferentie Gent en General Assembly (herfst) 
- Kandidaatstelling organisatie één stafuitwisseling 
- Kandidaatstelling project Europese samenwerking na kennisname van de 
mogelijkheden en toetsing bij de lokale partners 

 

 
Beschrijving In België is KAA Gent lid van de Pro League, de liga van Belgische professionele 

voetbalclubs. De Pro League ontwikkelt haar CSR activiteiten onder de vlag Pro 
League+. KAA Gent is in Europa lid van de European Club Association (ECA), de 
organisatie van Europese professionele voetbalclubs. ECA moedigt haar leden aan 
CSR-processen te implementeren in de bedrijfsvoering. Zowel de Pro League als ECA 
geven de beste communitywerkingen en/of projecten erkenning met een award. De 
communitywerking van KAA Gent werkt mee aan de initiatieven van Pro League en ECA 
om de maatschappelijke rol van voetbalclubs te versterken.  

Partners - Pro League+ 
- European Club Association (ECA) 

http://clubbrugge.be/nl/foundation
http://www.sport.be/nl/jupilerproleague/
https://www.farenet.org/
http://www.cafefootball.eu/
http://www.scort.ch/
http://healthystadia.eu/
http://www.ecaeurope.com/
https://uefafoundation.org/
http://www.sport.be/nl/jupilerproleague/
http://www.ecaeurope.com/
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Indicatoren - 1 projecten gerealiseerd  via externe (nationale en internationale) partnerschappen 
ten voordele van sociaal-emancipatorische projecten 

- Positieve beoordelingen van projecten en/of werking door de Pro League en/of ECA 
Rapportage Deelname aan de commissie community van de Pro League.  Medewerking aan acties 

van de Pro League ten voordele van de Belgian Homeless Cup, sociale partner van de 
Pro League: kerstactie met truitjesveiling KAA Gent shirts bracht in 2017 € 6.294 op. 
Opmaak dossier voor de ondersteuning door de Pro League, positieve beoordeling met 
financiële ondersteuning. KAA Gent werd als beste communitywerking gerangschikt 
(Pro League Gold, uitgereikt in december 2017) en ontving in 2017 € 7.000.  
Deelname aan  de Grote Verkeerscup van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
(11.2017) 
Opmaak dossier ECA Awards 2017, nominatie voor beste Europese CSR project met 
een dossier over de werking van de KAA Gent Foundation in Nieuw Gent. 

Planning De KAA Gent Foundation stelt zich constructief op in de commissie community van de 
Pro League en werkt mee aan het partnerschap tussen de Pro League en de Belgian 
Homeless Cup. De KAA Gent Foundation bevordert de samenwerking tussen de Pro 
League en de KBVB met het European Football for Development Network (EFDN). 

De KAA Gent Foundation volgt de CSR initiatieven van ECA op en bereid een dossier 
voor in het kader van de ECA Awards 2018. 

 

 
Beschrijving KAA Gent zal met haar logo in Europa aandacht vragen voor de maatschappelijke 

situatie van de inheems Amerikaanse gemeenschappen vandaag.  Met onze 
communitywerking Voetbal in de stad zullen we samen met vertegenwoordigers van 
de native Americans onderzoeken of en hoe KAA Gent een maatschappelijke 
samenwerking kan organiseren met een initiatief in de VS dat de verbetering van de 
levensomstandigheden van inheems Amerikanen tot doel heeft en voetbal daarbij 
hanteert als krachtig instrument.  

Partners - 
Indicatoren Aandacht voor de maatschappelijke betekenis van het KAA Gent logo is gepubliceerd 

op de website. 
Rapportage Onderzoek naar de herkomst van het logo en de bijnaam leidde tot de publicatie van 

dit verhaal op de website van KAA Gent. Daar werd ook een stuk over de inheems 
Amerikanen vandaag aan toegevoegd. 
Het gebruik van logo en mascotte ligt in de VS bijzonder gevoelig.  Via allerlei kanalen 
wordt getracht contacten uit te bouwen met Native Amerikaanse gemeenschappen in 
de VS. De KAA Gent Foundation vertrekt bij contacten vanuit een houding die respect 
en begrip opbrengt voor het standpunt van de Native Amerikaanse gemeenschappen 
in de VS. 

Planning We willen samen met vertegenwoordigers van de native Americans onderzoeken of en 
hoe KAA Gent een maatschappelijke samenwerking kan organiseren met een initiatief 
in de VS dat de verbetering van de levensomstandigheden van inheems Amerikanen 
tot doel heeft en voetbal daarbij hanteert als krachtig instrument. Tegelijk vragen we 
begrip van de KAA Gentsupporters voor de gevoeligheid die rond het gebruik van 
Native Amerikaanse symbolen en mascottes leeft in de VS. 

 

 
Beschrijving vzw Voetbal in de stad wordt gefinancierd op basis van overeenkomsten met de leden, 

overheden, organisaties en diensten. De organisatie is een partner voor flankerend 
beleid, voor alle relevante overheden. De organisatie werft sponsoring bij private 
partners en realiseert eigen inkomsten door de organisatie van activiteiten.  

http://www.kaagent.be/nl/our-club/logo
http://www.kaagent.be/nl/our-club/native-americans
http://www.kaagent.be/nl/our-club/native-americans
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Partners - Stad Gent 
- KAA Gent 
- OCMW Gent 
- Vlaamse Overheid 
- Koning Boudewijnstichting/Stichting Jo Van Hecke 
- Pro League 
- Erasmus + 
- UEFA Foundation for Children 
- European Football for Development Network 

Indicatoren Het budget en de rekening van vzw Voetbal in de stad werd door de algemene 
vergadering goedgekeurd, de rekening werd neergelegd bij de rechtbank van 
koophandel en publiek gemaakt via de website van de KAA Gent Foundation. 

Rapportage Het jaarbudget van vzw Voetbal in de stad steeg in 2017 tot € 475.677,5. Dit was het 
gevolg van de grotere bijdrage van KAA Gent CVBA SO enerzijds en de overeenkomst 
met de Stad Gent betreffende het beheer van wijkhuis Bij Pino anderzijds. Vzw Voetbal 
in de stad realiseerde een omzet van € 509.233 en boekte een boekhoudkundig 
overschot van € 33.555,50. Anderzijds waren er op 1 januari 2017 nog € 87.400 aan 
inkomsten (in het bijzonder lokale en Europese subsidies) nog niet op de rekening 
verschenen. De financiële voorzichtigheid van vzw Voetbal in de stad moet cash-flow 
problemen vermijden.  

De grootste investeerders zijn KAA Gent (€ 242.282,07) en de lokale overheden (Stad 
Gent en OCMW Gent: € 182.772,07). 63,78% van het budget van de KAA Gent 
Foundation bestaat uit niet-publieke middelen.  8,83% daarvan wordt gerealiseerd 
door inkomsten verworven via giften, sponsoring en eigen activiteiten.  

 

 
Het budget van de KAA Gent Foundation 

Rekening 2017 onderverdeeld naar herkomst. 
 

De rekening 2017 is consulteerbaar op www.kaagenfoundation.be 
Planning In 2018 stijgt het budget van KAA Gent Foundation tot € 535.000. Het aandeel van de 

lokale overheid stijgt, omwille van een nieuwe opdracht ‘Community Coach’ Nieuw 
Gent-Steenakker die wordt verleend. KAA Gent Foundation investeert in haar werking. 
Het budget 2018 en 2019 wordt opgemaakt met een beperkt tekort, dat het overschot 
van 2017 niet overtijgt. 

 

 

KAA Gent

Pro League

UEFA

Giften en sponsoring

Activiteiten

Lokale Overheden

Europese Commissie

Vlaamse Overheid

http://www.stad.gent/
http://www.kaagent.be/
http://www.ocmwgent.be/
https://www.vlaanderen.be/nl
https://www.kbs-frb.be/nl/
http://www.proleague.be/nl/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl
https://uefafoundation.org/
https://www.efdn.org/
http://www.kaagenfoundation.be/
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Beschrijving De KAA Gent Foundation heeft 5 medewerkers in dienst (2017, 4,2 VTE). Binnen de 
organisatie geldt PC 329.01 (Vlaamse Gemeenschap, sociaal-culturele sector). De 
organisatie is een leerplek voor stagiairs. Binnen de projecten zijn heel wat 
vrijwilligers actief,  waarvan  verschillende personen in een sociaal-emancipatorisch 
traject.  

Partners Stad Gent 
KAA Gent 
OCMW Gent 
European Football for Development Network 

Indicatoren In 2017: 

Met de personeelsleden van vzw Voetbal in de stad werden functioneringsgesprekken 
georganiseerd. 

Een huishoudelijk reglement (arbeidsreglement) is in opmaak.  

Elk personeelslid beschikt over een taakbeschrijving met opgave van rollen en 
verantwoordelijkheden. 

De noodzakelijke rollen op organisatieniveau en op projectniveau zijn beperkt 
ingevuld. 

Rapportage In 2017 bleef het personeelsbestand van de KAA Gent Foundation stabiel.  Er werd een 
ontwerp organigram met taakbeschrijving met opgave van rollen en 
verantwoordelijkheden van elke medewerker opgemaakt. 
 
In 2017 liepen zeven stagiairs stage in het team van de KAA Gent Foundation:  
- 2 studenten 2de jaar Sociaal Werk , Arteveldehogeschool (lente 2017) 
- student 3de jaar Pedagogie van het Jonge Kind, Arteveldehogeschool (lente 2017) 
- student 2de jaar Sociaal Werk (HoGent) (lente 2017) 
- 2 studenten 3de jaar Sociaal Werk , Arteveldehogeschool (herfst 2017) 
- student 3de jaar Pedagogie van het Jonge Kind, Arteveldehogeschool (herfst 2017) 

Planning Opmaak huishoudelijk reglement (arbeidsreglement) op basis van de rechten en 
plichten inherent aan het statuut PC 329.01 (Vlaamse Gemeenschap, sociaal-
culturele sector) 
Voorzien van de mogelijkheid tot het deelnemen aan relevante vorming voor de 
medewerkers van de KAA Gent Foundation, in het bijzonder aangaande het werken 
met vrijwilligers en met mensen uit kansengroepen. 
Onderzoek naar de mogelijkheid tot ingebruikname adequate kantoorruimte. De 
huidige locatie van medewerkers en stagiairs in het community center is niet 
aangepast aan de noden en belemmert het multifunctionele gebruik van het 
community center. De huidige locatie voldoet niet langer. 
Bepalen van de prioriteiten voor een duurzame uitbouw van het team van 
medewerkers van de KAA Gent Foundation met aandacht voor de noodzakelijke rollen. 
Organisatie van stagemogelijkheden voor multidisciplinair team stagiairs bij het team 
van de KAA Gent Foundation en in de verschillende sociaal-emancipatorische 
projecten. 

 

 
Beschrijving Vrijwilligers zijn voor een organisatie als de KAA GENT FOUNDATION onmisbaar. Voor 

de rondleidingen in de Ghelamco Arena, in de verschillende sociaal-
emancipatorische projecten en bij enkele Elk Talent Telt-initiatieven worden 
vrijwilligers ingezet. Alle vrijwilligers sluiten een vrijwilligerscontract af en zijn 
verzekerd. Enkele vrijwilligers worden benaderd via de #COBW-methodiek. Afhankelijk 
van hun opdracht ontvangen vrijwilligers een vergoeding voor hun werk.  

Partners Stad Gent 
OCMW Gent 

http://www.stad.gent/
http://www.kaagent.be/
http://www.ocmwgent.be/
https://www.efdn.org/
http://www.stad.gent/
http://www.kaagent.be/
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Indicatoren In 2017: 

40 vrijwilligers actief met vrijwilligersovereenkomst 
Rapportage De KAA Gent Foundation werkte nooit met meer vrijwilligers dan in 2017. 40 

vrijwilligers met diverse taken: stadiongids, assistent community coach, sportief 
coach, in wijkhuis Bij Pino of als voetbalcoach. 

In samenwerking met het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent wordt een 
begeleidingstraject voorbereid om een coherent vrijwilligersbeleid uit te tekenen. 

Planning In samenwerking met het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent wordt een 
begeleidingstraject gevolgd waarbij een vrijwilligersbeleid voor de KAA Gent 
Foundation wordt uitgewerkt. 

In de herfst van 2018 wordt een vrijwilligersdag georganiseerd waarbij vorming 
gekoppeld wordt aan teambuilding tussen de vrijwilligers die actief zijn binnen de 
vele projecten van de KAA Gent Foundation. 

 

 
Beschrijving Als organisatie die wil werken op basis van de principes van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen is transparantie en het afleggen van rekenschap en 
verantwoording voor het gevoerde beleid, de uitgevoerde acties en de georganiseerde 
projecten van bijzonder groot belang.  

Partners Universiteit Gent 
Arteveldehogeschool Gent 
Hogeschool Gent 
European Football for Development Network 

Indicatoren In 2017: 

Een activiteitenverslag over de werking van de KAA GENT FOUNDATION is opgemaakt. 

2 projecten worden gemonitord via het programma Views 

Aantal deelnemers aan de sociale projecten, aantal activiteiten, aantal contacturen is 
geregistreerd 

Rapportage Opmaak en publicatie strategisch beleidsplan 2017-2020 
Opmaak en publicatie activiteitenverslag 2017 
Opmaak en publicatie rekening 2017 
Monitoring via Views One Goal for Education (evaluatierapport) 
Monitoring via Views HT Gantoise Legends (evaluatierapport) 
 
Enkele activiteiten: 
- Lezing Wim Beelaert samen met Cleo Schyvinck (UGent) over ‘Sporters beleven meer in 

een sociaal geëngageerde sportomgeving’, Sport Vlaanderen, Sport- en Innovatiecongres, 
Brugge (17.10.2017) 
- Lezing Pierre Van der Veken en Wim Beelaert over  ‘De samenwerking tussen de 
lokale voetbalclubs in Gent’ op seminar ‘Football en Development’ , VUB Vakgroep 
‘Sport en Society’, Brussel (3.10.2017)  
- Lezing door Wim Beelaert, ‘KAA Gent in the city’, FSE Congres, Gent (7.7.2017) 
- Lezing Wim Beelaert over ‘CSR In Belgian Football’ op Odessa Football Experience 
Exchange, Oekraïne via Skype (14.7.2017) 
- Lezing Wim Beelaert over ‘Velo Buffalo’ op de Healthy Stadium Conference in 
Emirates Stadium Londen (27.4.2017) 
- Deelname van Wim Beelaert aan panelgesprek rond holebi-acceptatie in de sport ter 
gelegenheid van de Dag van Ihsane Jarfi, Luik (30.3.2017) 
- Lezing door Pierre Van der Veken, ‘Sportpromotor in de leefwereld van armoede, ISB 
Congres, Kortrijk (22.3.2017) 
- Lezing door Wim Beelaert, ‘Football, culture and local identity: tool for social 

http://www.ugent.be/
http://www.arteveldehogeschool.be/
http://www.hogent.be/
https://www.efdn.org/
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cohesion’, EFDN Conferentie, Benfica Lissabon (22.3.2017) 
Planning Opmaak en publicatie activiteitenverslag 2018 

Opmaak en publicatie rekening 2018 
Monitoring via Views Healthy Fans 
Monitoring en impactmeting moet op termijn gezien worden als een onontbeerlijk 
deel van de werking van de KAA Gent Foundation. Bij elk beleidsvoorstel, dossier voor 
het vervullen van een overheidsopdracht of het aanvragen van ondersteuning, wordt 
monitoring en impactmeting opgenomen in de kost van het project of de opdracht.   
Opstarten overleg met (Gentse) onderwijsinstellingen naar de mogelijkheid binnen 
onze werking onderzoek en impactmeting uit te voeren. 

 

 
Beschrijving De KAA Gent Foundation communiceert open over haar werking en activiteiten. 

Enerzijds gebeurt dit via de communicatiekanalen van KAA Gent. Anderzijds gebeurt 
dit door eigen sociale-mediakanalen van de KAA Gent Foundation. Door de naam KAA 
Gent Foundation te gebruiken, wordt de verbindende kracht van KAA Gent ook in de 
communicatie maximaal aangewend.  

Partners Stad Gent 
KAA Gent 
Pro League 
European Football for Development Network 

Indicatoren 26 berichten over de KAA Gent Foundation op de website van KAA Gent. 
9 berichten over de KAA Gent Foundation op de website van EFDN. 
Van 5965 naar 7064 volgers op de Facebookpagina van de KAA Gent Foundation. 
Van 2020 naar 2268 volgers op het Twitterkanaal van de KAA Gent Foundation. 

Rapportage In elke presentatie van KAA Gent werd de foundation meegenomen: presentatiegids 
2016-2017, brochure gemaakt ter gelegenheid van de UEFA competitie, Wigwam 
supportersmagazine. Naar aanleiding van de naamswijziging (juli 2017) werden de 
pagina’s op de website www.kaagentfoundation.be of 
http://www.kaagent.be/nl/foundation geactualiseerd. Er werd ook een Engelse versie 
aangemaakt te bereiken via http://www.kaagent.be/en/foundation. 
In 2017: 12 berichten in geschreven pers 2016-17 en 6 berichten in geschreven pers 
2017-18. 
Website en sociale media 

o www.kaagentfoundation.be 
o www.facebook.com/kaagentfdn 
o bit.ly/KAAGentFDN-YouTube 
o https://www.instagram.com/kaagentfdn/ 

Vermelding van KAA Gent FOUNDATION op de LED-boarding van KAA Gent. 
Nieuwjaarsreceptie voor leden, vrijwilligers, partners en sponsors (1.2.2017) 

Planning Continuïteit in de samenwerking met KAA Gent, met de mogelijkheid intensiever 
gebruik te maken van de audiovisuele mediakanalen van KAA Gent. 

 Aanbrengen visibiliteit KAA GENT FOUNDATION langs de terreinen van de Gentse ETT-
partnerclubs in het kader van het partnerschap clubsamenwerking. 

Creëren van stageplaats voor student communicatie bij de KAA Gent Foundation. 

Inzet vrijwilligers KAA Gent Foundation voor vertaling van nieuwsberichten voor EFDN 
en internationale communicatie. 

 
 
 
 
 
 

http://www.stad.gent/
http://www.kaagent.be/
http://www.proleague.be/nl/
https://www.efdn.org/
http://www.kaagentfoundation.be/
http://www.kaagent.be/nl/foundation
http://www.kaagent.be/en/foundation
https://www.facebook.com/pg/kaagentfdn/photos/?tab=album&album_id=1516280581730741
https://www.facebook.com/pg/kaagentfdn/photos/?tab=album&album_id=2236713673020758
https://www.facebook.com/pg/kaagentfdn/photos/?tab=album&album_id=2236713673020758
http://www.kaagentfoundation.be/
http://www.facebook.com/kaagentfdn
http://bit.ly/KAAGentFDN-YouTube
https://www.instagram.com/kaagentfdn/
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