MASTERPLAN

Voetbal in Gent

2017
Voetbal in Gent

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Voetbal in Gent, een situatieschets

p. 9

1.1. Veldvoetbal______________________________________________________________________________________________________________________________________ 10
1.2. G-voetbal_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16
1.3. Voetbalaccommodatie multiclubgebruik________________________________________________________________________________ 18
1.4. Futsal________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18
1.5. Minivoetbal_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 19

2. SWOT-analyse Gents voetbal

p. 21

2.1. Algemeen________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22
2.2. Sterktes___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 23
2.3. Zwaktes___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 23
2.4. Kansen____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 25
2.5. Bedreigingen_________________________________________________________________________________________________________________________________ 27

3. Voetbal: onze ambitie

p. 29

3.1. Voetbal is plezier___________________________________________________________________________________________________________________________ 30
3.2. Voetbal verbindt___________________________________________________________________________________________________________________________ 39
3.3. Voetbal is voor iedereen___________________________________________________ 43
3.4. Voetbal is winnen_________________________________________________________________________________________________________________________ 50

4. Aanbevelingen t.a.v. de Vlaamse Federatie Voetbal

p. 53

4.1. Een analyse_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 54
4.2. Waar willen we naartoe?____________________________________________________________________________________________________________ 55

Aanbevelingen Vlaamse regering

p. 57

Bijlage 1 – Overzicht voetbalclubs_______________________________________________________________________________________________________ 61
Bijlage 2 – De Gentse futsal-clubs______________________________________________________________________________________________________ 63
Bijlage 3 – De Gentse minivoetbalclubs_____________________________________________________________________________________________ 64

“Vóór vele mensen is voetbal een kwestie van leven of dood,
ik ben het daar helemaal niet mee eens.
Voetbal is veel belangrijker dan dat.”
door Bill Shankly

Voetbal is sport, maar tegelijkertijd ook een middel. Voetbal gaat over zoveel meer
dan wedstrijden winnen. We kunnen ook winnen door mensen samen te laten sporten, hen
opnieuw een gevoel van (eigen)waarde te geven. Voetbal heeft de kracht om het beste in
mensen naar boven te halen. Veel is er niet nodig: een bal volstaat.
Op 21 mei 2015 werd KAA Gent voor het eerst in zijn bestaansgeschiedenis landskampioen. Een
memorabele avond waar generaties supporters op gewacht hebben. Elke Gentenaar was die
avond Buffalo. Deze titel, het nieuwe stadion, de alsmaar grotere schare supporters, zijn tekenen dat het goed gaat met het voetbal in Gent. Maar niet alleen de top floreert, ook de basis.
Elk weekend opnieuw genieten vele honderden voetballiefhebbers van het spel.
Dat neemt niet weg dat er ook een heleboel dingen beter kunnen. De bevolkingsgroei in Gent
zorgt niet alleen voor capaciteitsuitdagingen op het vlak van kinderopvang en onderwijs maar
ook op het vlak van voetbalinfrastructuur en -omkadering, de diversiteit in onze samenleving
stelt nieuwe eisen aan trainers en jeugdsportcoördinatoren, nieuwe groepen (meisjes, g-sporters, senioren) dienen zich aan, andere worden dan weer geconfronteerd met drempels die hen
beletten om volwaardig te participeren, ….
Voorliggende nota schetst een beeld van hoe het voetballandschap in Gent eruit ziet. Vervolgens wordt kort stilgestaan bij de voornaamste evoluties die zich de komende jaren aandienen
om ten slotte vier speerpunten naar voor te schuiven waarrond we de komende jaren willen
werken. Die vier speerpunten zijn:
1. Voetbal is plezier: wij willen dat iedereen voetbal kan spelen in optimale omstandigheden,
in kwaliteitsvolle infrastructuur en met een kwaliteitsvolle omkadering
2. Voetbal verbindt: wij willen dat voetbal mensen samenbrengt, wie aan de zijlijn staat
betrekt, …
3. Voetbal is voor iedereen: wij willen dat iedereen zich welkom voelt met bijzondere aandacht voor jeugd, kansengroepen en meisjes
4. Voetbal is winnen: elk talent telt, wie hoge toppen wil scheren moet ook over een stevige
basis beschikken.
Onze ambitie is om in Gent het voetbal aantrekkelijk, toegankelijk en plezierig te maken (en
te houden) voor zo veel mogelijk mensen door te investeren in de kracht van voetbal, de
schoonheid van de sport te tonen en vooral door samen te werken. Daarbij denken we in de
allereerste plaats aan de voetbalclubs, de Sportdienst van de stad Gent, Voetbal in de stad en
de jeugdsportcoördinatoren voetbal. Maar evenzeer aan brede school, vzw Jong, Sportnetwerk
Gent Noord, … Want ook hier geldt de ongeschreven voetbalwet: one team, one goal!

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport – Stad Gent
27 maart 2017
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1. Voetbal in Gent, een situatieschets
EEN OVERZICHT
VAN VOETBAL IN GENT

TOTAAL

10

54
CLUBS

WAARVAN
VROUWEN

5

TEAMS

320 LEDEN

(VELD)

VOETBAL

5.500
LEDEN
(WAARVAN 3000
KINDEREN/JONGEREN)

G SPORT

6

TEAMS

120

LEDEN

1.1. Veldvoetbal
Veldvoetbal is veruit de populairste sport in Gent met 19 voetbalclubs (waarvan 2 zonder
volwassenenploeg, nl. SV Wondelgem en FC Rooigem) die aangesloten zijn bij de KBVB en nog
eens een 35 clubs die aangesloten zijn bij één van de “liefhebbersverbonden”. Deze voetbalclubs tellen samen ongeveer 5.500 leden. De andere clubs/ploegen spelen enkel recreatief
tussen de eigen leden of vrijblijvend tegen andere recreatieve ploegen.

1.1.1. De bij de KBVB aangesloten clubs
1.1.1.1. 1e Klasse ¨Pro League
Van de bij de KBVB aangesloten clubs speelt er 1 club in de 1e klasse Pro League: KAA Gent. De
club telt 826 spelende leden. Ook de KAA Gent Ladies draaien mee op het hoogste niveau in de
Super League.
De thuishaven van KAA Gent is de Ghelamco-arena. Dit nagelnieuwe stadion met een
capaciteit van 20.000 zitplaatsen beantwoordt aan alle recente normen van UEFA & FIFA.
Kenmerkend voor de Ghelamco-arena is het trendy design met een opvallende glasstructuur.
De promenade is vrij uniek omdat iedereen er iedereen kan ontmoeten.
Daarnaast beschikt KAA Gent ook over een oefencomplex langs de Warmoezeniersweg. Dit
oefencomplex bestaat uit 2 volwaardige natuurgrasvelden en 1 kunstgrasveld. Verder zijn er
ook nog 2 kleinere trapveldjes in natuurgras. Alle terreinen beschikken over terreinverlichting.
Op de Warmoezeniersweg zijn 8 groepskleedkamers voorhanden.
Heel wat trainingen van de jeugd worden ook afgewerkt op de kunstgrasvelden op de Blaarmeersen (zie verder) en op de site Neptunus (beloften trainen enkel op oefencomplex Warmoezeniersweg) (zie verder).
KAA Gent heeft zowel voor de eerste ploeg (oefencomplex Warmoezeniersweg) als voor de
jeugdwerking nood aan bijkomende capaciteit. Om deze reden zal er in de loop van 2017 ook
aan de site Eikstraat - Wolfput een nieuw oefencomplex gebouwd worden. Een deel van de
infrastructuur zal er gedeeld worden met Racing Gent Zeehaven.

1.1.1.2. 2de Amateurklasse A
Tevens speelt 1 club, Koninklijke Racing Club Gent, in de 2de Amateursklasse A. De club telt 453
spelende leden.
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Koninklijke Racing Club Gent beschikt over 1 volwaardig natuurgrasveld en 2 kunstgrasvelden.
Het natuurgrasveld beschikt over terreinverwarming. Daarnaast zijn er ook nog eens 3 kleinere
trapveldjes in kunstgras. Alle terreinen beschikken over terreinverlichting. Er zijn 12 groepskleedkamers. De voetbalaccommodatie met cafetaria en zittribunes is van vrij recente datum
(2009).
Het voornaamste pijnpunt is dat de buurt hinder ondervindt, met name verkeersoverlast bij
thuismatchen en af en toe overvliegende ballen. Medio 2016 werd een nieuw masterplan opgemaakt voor de complete site, inclusief de sporthal. Oplossingen rond mobiliteit en hinder voor
buurtbewoners werden hierin opgenomen.

1.1.1.3. 1e Provinciale
De overige clubs zijn allemaal actief in de Provinciale afdelingen. Gent kent in het seizoen 20162017 geen enkele ploeg in de 1ste provinciale reeks.

1.1.1.4. 2e Provinciale
Twee clubs treden aan in 2e provinciale: FC Sint-Kruis-Winkel en KVE Drongen.
KVE Drongen
KVE Drongen telt 417 leden en is gehuisvest in een accommodatie met cafetaria (2006) en 8
groepskleedkamers. Zij beschikt over 3 volwaardige natuurgrasvelden en 1 trapveldje in kunstgras van 60 x 65m.

FC Sint-Kruis-Winkel
FC Sint-Kruis-Winkel telt 123 spelende leden en beschikt over 1 volwaardig natuurgrasterrein
en 1 u17 terrein (90mx45m) eveneens in natuurgras. Enkel dit laatste terrein is voorzien van
terreinverlichting. Er zijn 4 groepskleedkamers.
Dit terrein is eigendom van Arcelor Mittal en de club dient in de nabije toekomst uit te wijken
naar een andere locatie (zie verder).

1.1.1.5. 3e Provinciale
Gent telt 6 clubs in 3e provinciale:
KSC Excelsior Mariakerke
KSC Excelsior Mariakerke telt 355 spelende leden en beschikt over 1 volwaardig terrein in
kunstgras en 1 trapveldje in natuurgras. Alle terreinen zijn voorzien van terreinverlichting. In
totaal zijn er 4 groepskleedkamers.
KSC Excelsior Mariakerke heeft zijn maximum capaciteit bereikt. In de buurt zijn er geen valabele alternatieven voorhanden.

KVV Hou ende Trou Zwijnaarde
KVV Hou ende Trou Zwijnaarde telt 342 spelende leden en beschikt over 1 kunstgrasveld dat
voorzien is van terreinverlichting. De club heeft de beschikking over 4 groepskleedkamers.
De capaciteit van het kunstgrasveld is onvoldoende voor het sterk groeiende ledenaantal. Bovendien zal door werken van Farys en Fluxys langsheen de E17 en door het doortrekken van het
fietspad de ruimte achter het doel die fungeerde als warming-up-zone voor de jeugd verdwijnen. Ook de berging dient gesloopt te worden. Vanaf augustus 2016 werd het naastgelegen
kunstgrasveld van Henri Story op trainings- en wedstrijdmomenten aan KVV Hou ende Trou
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Zwijnaarde ter beschikking gesteld. Hierdoor kan de club ook gebruik maken van een tweede
kunstgrasveld en moet op dat vlak de sterke groei aan jeugdleden niet worden afgeremd.
Bijkomende omkleedruimte(s) zijn noodzakelijk, rekening houdend met de groei van de werking.

KVV St-Denijssport
KVV St-Denijssport telt 414 spelende leden. De club beschikt over 3 volwaardige natuurgrasvelden voorzien van terreinverlichting. Er zijn 6 kleedkamers. De voetbalaccommodatie met
cafetaria dateert van 1997. Het A-terrein wordt niet gebruikt door jeugd om op te trainen. De
club gebruikt ook het terrein Borluut als extra trainingsveld (zie verder).

Standaard Muide Gent
Standaard Muide Gent telt 150spelende leden. Zij beschikken over 1 volwaardig kunstgrasveld
met terreinverlichting. De club is gehuisvest in een recente accommodatie (2005) met
4 groepskleedkamers. De tribune is over-gedimensioneerd voor het niveau waar de club speelt.
Er zijn hier zeker nog mogelijkheden aanwezig om de capaciteitsproblemen van naburige clubs
op te vangen.

VC Zwijnaarde
VC Zwijnaarde telt 164 spelende leden. Deze club speelt niet op terreinen van de stad. De club
beschikt over 2 volwaardige natuurgrasvelden en een voetbalaccommodatie met 4 groepskleedkamers. De club heeft het nadeel actief te zijn op terreinen die niet van de stad Gent zijn
en dient bijgevolg een groter budget te spenderen aan het beheer en het onderhoud van de
zelf gerealiseerde gebouwen.

VSV vzw
Vlaamse Sportvereniging Gent vzw telt 156 leden. De club beschikt over 1 volwaardig natuurgrasveld zonder terreinverlichting in de Boer Janssensstraat en 1 oefenterrein aan de Oude
Scheldeweg. Dit laatste terrein heeft wel terreinverlichting. Doordat dit trainingsveld laag gelegen is, is het in de wintermaanden (herfst, winter en lente) niet bespeelbaar. De club gebruikt
dan de terreinen van de Blaarmeersen. VSV heeft 4 groepskleedkamers in een nieuw modulair
prefab gebouw. Het clubgebouw is aan renovatie toe maar doordat het voorlopig zonevreemd
ligt, is het daarvoor wachten op de goedkeuring van het RUP.
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1.1.1.6. 4e Provinciale
Tenslotte zijn nog eens 9 clubs aan de slag in 4e Provinciale.
FC AVRASYA vzw
FC Avrasya telt 41 spelende leden. De club speelt aan Neptunus op de terreinen van SV Wondelgem, een accommodatie met een kunstgrasveld en een natuurgrasterrein en volwaardige
kleedkameraccommodatie met kantine en tribune.

Standaard Muide Gent B
Standaard Muide Gent telt 150 spelende leden. Zij beschikken over 1 volwaardig kunstgrasveld
met terreinverlichting. De club is gehuisvest in een recente accommodatie (2005) met
4 groepskleedkamers. De tribune is over-gedimensioneerd voor het niveau waar de club speelt.
Er zijn hier zeker nog mogelijkheden aanwezig om de capaciteitsproblemen van naburige clubs
op te vangen.
Jago Sint-Amandsberg vzw
Jago Sint-Amandsberg telt 379 spelende leden (275 jeugdleden (t.e.m. U17), 80 senioren en
24 G-sporters). Zij beschikken over 2 volwaardige natuurgrasvelden voorzien van terreinverlichting. De voetbalaccommodatie is van recente datum (2010) en bestaat uit 6 kleedruimtes
en een cafetaria.
De club heeft haar maximale capaciteit bereikt, het eerste terrein wordt door de jeugd gebruikt
om te trainen, in tegenstelling tot sommige andere clubs. De terreinen lopen snel onder water.

SKV Oostakker
SKV Oostakker telt 447 spelende leden. De club beschikt over 3 terreinen: 1 volwaardig, 1 tem
U17 en een trapveldje. Alle terreinen zijn voorzien van verlichting. Ook deze club is gehuisvest
in een recent gerealiseerd (2013) modulair prefab gebouw met cafetaria, 4 groepskleedkamers
en een berging. De grote stijging van het aantal jeugdleden moest een halt worden toegeroepen omwille van een gebrek aan bespeelbare terreinen. In het tussenseizoen 2015 werd de club
voorlopig gedepanneerd door de realisatie van een natuurgrasterrein 60mx50m (het trapveldje) voor trainingen en wedstrijden tot U13. In 2016 werden bijkomend ook nog 2 duiveltjesvelden gerealiseerd.
Bijkomende omkleedruimte(s) zijn wenselijk, rekening houdend met groei werking.

FC AY-Yildiz Gent
Deze club is momenteel geschorst bij de KBVB
FC AY-Yildiz Gent telt 33 spelende leden. Deze club huurt momenteel terreinen in Merelbeke.
Vermits al haar leden Gents zijn, is de club vragende partij om in Gent een eigen werking te
kunnen uitbouwen.

VV 9000 Gent
In de lente van 2016 werd VV 9000 geboren.
Zij spelen hun thuiswedstrijden op de terreinen van HT Zwijnaarde.

FC Dampoort
Deze club is nieuw bij de KBVB en speelt bijgevolg in 4°provinciale. De club heeft 35 spelende
leden en is momenteel actief op de terreinen van de Koestraat in Merelbeke.
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SV Wondelgem: enkel jeugdwerking
SV Wondelgem is een nieuw opgestarte club die momenteel enkel over een jeugdwerking
beschikt en 134 spelende leden telt . De club beschikt over 2 volwaardige terreinen: 1 kunstgrasterrein en 1 natuurgrasterrein. De club is gehuisvest in een recente accommodatie (Neptunus).
De kantine wordt uitgebaat door de KAA Gent Ladies. SV Wondelgem is een club met potentieel, gezien de wachtlijsten bij club(s) in de buurt.

FC Rooigem: enkel jeugdwerking
Deze club is opgestart in 2016 en startte het seizoen in de accommodatie aan de Papiermolenstraat. FC Rooigem telt ca 100 spelende leden. Zij beschikken over 1 volwaardig natuurgrasveld
met verlichting, 1 trapveld en 1 klein trapveldje. In 2010 werd er een nieuw modulair prefab
gebouw gerealiseerd met cafetaria, 4 kleedkamers en zittribune. Het nu al te kleine trapveldje
zal in 2017 verdwijnen in gevolge de realisatie van een fietsas.
Ook FC Rooigem is een club met heel wat potentieel gelet op zijn ligging (vlakbij centrum). De
club staat open voor samenwerking met buurtpartners.

1.1.2. De bij de “liefhebbersverbonden” aangesloten clubs
Gent telt heel wat liefhebbersclubs en recreatieve ploegen. Door hun soms vrijblijvende karakter zijn er in het bestaan van deze soort clubs heel wat veranderingen van seizoen tot seizoen,
waardoor het moeilijker is om over juiste en actuele data te beschikken. Zeker als de betrokken
clubs de Sportdienst niet op de hoogte brengen van gewijzigde situaties (bv. nieuwe club of
stopzetten van de club, nieuwe contactpersonen, verandering van voetbalcompetitie, enz …).
In bijlage 1 vindt u het meest recente overzicht van de bij de Sportdienst bekende liefhebbersvoetbalclubs in Gent.

1.1.3. Jeugdvoetbal
Van de bij de KBVB aangesloten voetbalclubs bieden 14 clubs jeugdvoetbal aan. In totaal voetballen er zo een 3000 kinderen en jongeren tussen zes en negentien jaar oud. Dat is ongeveer
7,5% van de Gentse kinderen en jongeren.

1.1.3.1. Professioneel niveau
De voetbalvereniging die aan de top van de Gentse voetbalpiramide staat is KAA Gent. KAA
Gent is met zijn eerste elftal actief in de Jupiler Pro League. De jeugdploegen van KAA Gent
spelen op elite-niveau: de sportief hoogst mogelijke jeugdreeks in België. KAA Gent speelt
met enkele teams uit de onderbouw ook op gewestelijk niveau om jonge spelertjes van andere
Gentse clubs de mogelijkheid te bieden ook op het oefencomplex van KAA Gent te voetballen.
Het toptalent uit de ruime Gentse regio zou in de jeugdwerking van KAA Gent moeten terug
te vinden zijn. De jeugdwerking van KAA Gent heeft als doel spelers voor te bereiden op een
carrière als professioneel voetballer. De omkadering bestaat deels uit professionelen en deels
uit vrijwilligers. Bijna alle jeugdtrainers zijn gediplomeerd.
Samenvatting:

Club
KAA Gent

Niveau
jeugdwerking

Aantal
jeugdploegen

Aantal
jeugdspelers

Aantal
trainers

Aantal
gekwalificeerde trainers

Nationaal
+ gewestelijk

15 elite +
8 gewestelijk

420

49

32

15

1.1.3.2. Semiprofessioneel niveau
KRC Gent speelt in de 2e amateurklasse A en is met zijn jeugdploegen actief in de interprovinciale, provinciale en gewestelijke reeksen. KRC Gent Zeehaven heeft als doelstelling tot de
beste amateurclubs van Oost-Vlaanderen te behoren. De jeugdwerking heeft als doel spelers af
te leveren voor het eerste elftal. De omkadering bestaat uit vrijwilligers.
Samenvatting:
Niveau
jeugdwerking

Aantal
jeugdploegen

Aantal
jeugdspelers

Aantal
trainers

Aantal
gekwalificeerde trainers

Interprovinciaal +
provinciaal
+ gewestelijk

11 interprovinciaal
+ 4 provinciaal
+ 4 gewestelijk

236

28

23

Club
Racing
Gent Zeehaven

1.1.3.3. Amateurniveau
Gent telt 12 clubs die met hun hun jeugdelftallen actief zijn op gewestelijk en/of provinciaal
niveau. De doelstellingen bij deze clubs verschillen sterk: sommigen zijn ambitieus en proberen promotie naar een hogere reeks af te dwingen met hun eerste elftal, onder meer door
eigen jeugd te laten doorstromen naar het eerste elftal. Maar er zijn er ook die als doelstelling
hebben om de jeugd op een actieve manier aan vrijetijdsbesteding te laten doen op hun eigen
niveau. De omkadering bestaat ook hier volledig uit vrijwilligers.
Samenvatting:

Niveau
jeugdwerking

Aantal
jeugdploegen

Aantal
jeugdspelers

Aantal
trainers

Aantal
gekwalificeerde
trainers

FC ST-KRUIS-WINKEL

Gewestelijk

4

62

8

5

JAGO
ST-AMANDSBERG

Gewestelijk

16

275

27

7

16

220

26

19

Provinciaal
+ gewestelijk

15 provinciaal
9 gewestelijk

329

26

13

Gewestelijk

10

259

17

5

KVV ST-DENIJSSPORT

Gewestelijk

23

268

31

8

FC ROOIGEM

Gewestelijk

6

84

16

6

Club

KSC EXCELSIOR
MARIAKERKE
KVE DRONGEN
KVV HOU ENDE TROU
ZWIJNAARDE

Gewestelijk

SKV OOSTAKKER

Gewestelijk

21

314

31

8

STAND. MUIDE GENT

Gewestelijk

6

135

11

2

SV WONDELGEM

Gewestelijk

7

123

14

3

VC ZWIJNAARDE

Gewestelijk

9

129

13

3

VSV VZW

Gewestelijk

8

134

10

5

Eén van de nieuwkomers in dit lijstje is SV Wondelgem. SV Wondelgem is gehuisvest op de
Neptunussite, waar zij de voetbalinfrastructuur delen met de KAA Gent Ladies.
De jeugdwerking is momenteel beperkt tot en met U13. Er zijn hier nog mogelijkheden om de
jeugdwerking verder uit te bouwen en zo een oplossing te bieden voor de capaciteitsproblemen van de naburige ploegen KSCE Mariakerke.
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1.1.4. Damesvoetbal
Vrouwenvoetbal zit vandaag in de lift. Zelfs de immens populaire videogame FIFA 2016 heeft
het vrouwenvoetbal ontdekt en biedt nu een vrouwencompetitie aan. In Gent zijn er 9 vrouwenteams die in een vrouwencompetitie spelen.
KAA Gent Ladies
KAA Gent beschikt dus over een dameswerking: de KAA Gent Ladies. Zij waren tot voor kort
actief in de Bene League, maar deze werd ondertussen opgeheven. Op dit ogenblik treden ze
aan in de hoogste afdeling van het damesvoetbal: de Super League. Ze zijn actief met eerste
elftallen op elite en provinciaal niveau. In totaal tellen de KAA Gent Ladies 226 leden. Zij spelen
in 12 teams. Daarvan zijn er 7 jeugdelftallen die actief zijn op gewestelijk niveau. De omkadering bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. De KAA Gent Ladies beschikken sinds het seizoen
2015-2016 over 1 kunstgrasveld op Jan Yoens. Dit terrein is voorzien van terreinverlichting.
Er zijn 4 groepskleedkamers. Zij exploiteren eveneens de cafetaria. Daarnaast exploiteren ze
ook de cafetaria op de Neptunus-site, waar ze spelen met tweede en derde ploeg. De eerste
ploeg van de Ladies werkt zijn thuismatchen deels af op het terrein van Racing Gent, deels op
de Neptunus-site.

Samenvatting vrouwenteams:
Club (met een damesteam in competitie)

Aantal volwassen damesteams in competitie

Hoogste afdeling eerste
ploeg dames

Aantal jeugdteams
(meisjes <19 jaar) in
competitie*

KAA Gent ladies

5

Super league

7

KVE Drongen

2

1ste Provinciale

onbekend

EXC. Mariakerke

1

1ste Provinciale

onbekend

KVV Hou Ende Trou
Zwijnaarde

1

1ste Provinciale

onbekend

Jago Sint-Amandsberg

0

1

* tot de leeftijd van 14 jaar kunnen meisjes gewoon meespelen met de jongensploegen, dus bij vele jeugdteams van de clubs spelen er 1 of meerdere meisjes mee.

1.2. G-voetbal
G-voetbal is bedoeld voor alle personen die vanwege een bepaalde handicap niet aan hun
trekken komen in het reguliere voetbalcircuit. We kunnen het G-voetbal onderverdelen in een
aantal subcategorieën.
• CP-voetbal: voetbal voor personen die als gevolg van een hersenverlamming een motorisch probleem hebben
• Blindenvoetbal: voetbal voor personen die slechtziend of blind zijn
• Dovenvoetbal: voetbal voor personen die slechthorend of doof zijn
• Voetbal voor personen met een fysieke handicap (rolstoelgebruikers, amputees, andere
handicaps)
• Voetbal voor personen met een verstandelijke handicap.
• Voetbal voor personen met een psychosociale beperking.
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Welke niveaus?
In het G-voetbal is een internationaal uniforme niveaubepaling afgesproken om de G-voetballers tegen spelers van hetzelfde niveau te laten spelen. In het G-voetbal worden de internationale Special Olympics seven-a-side-regels toegepast.
Gent telt 6 G-sport clubs met een voetbalaanbod, nl. FC Kompas, Jago Sint-Amandsberg, De
Schenenschoppers, RC Mirabello, De Geestige Buffalo’s en Team2 Zevenhuizen. Samen bereiken ze zo’n 120 G-sporters. Koninklijke Racing Gent wil dit voorjaar nog een G-sportwerking
opstarten. Daarnaast is er een zaalvoetbalclub KSV Surdac Gent actief.

FC KOMPAS
De ploeg FC Kompas is verbonden aan de werking van vzw Kompas. Via hun vrijetijdswerking
proberen ze jongeren aan te zetten om aan sport te doen. Dit doen ze zowel op recreatief niveau als competitief niveau. Ze werken hiervoor samen met FC Sint-Kruis-Winkel. Het aantal leden die in de ploeg zitten is 15. FC Kompas neemt deel aan de Oost-Vlaamse voetbalcompetitie.

JAGO SINT-AMANDSBERG
Jago Sint-Amandsberg is een nieuwe voetbalclub die op een laagdrempelige, toegankelijke en
buurtgebonden manier de jeugd aan sport wil zetten. Hun visie is om sport te gebruiken om
kinderen zich te laten ontplooien. Sinds september hebben ze een G-werking. Jago heeft een
10-tal G-sporters. Voor hun G-werking werken zij nauw samen met MFC Sint-Jozef in Zwijnaarde. De trainingen gaan ook daar ter plaatse door.

DE SCHENENSCHOPPERS
De Schenenschoppers bestaan al 2 jaar. Ze staan open voor recreatieve en competitieve spelers. Net zoals de andere ploegen doen ze mee aan de G-competitie. Vorig jaar hadden ze een
22-tal leden. Een van de grootste doelen binnen hun club is om de sporters ook zich te laten sociaal engageren (teambuildingsweekend, enz). Momenteel hebben ze een A- en een B-ploeg in
competitie. De Schenenschoppers spelen en trainen op Jan Yoens. Ze hebben zich gelinkt aan
FC Lovendegem, wat betekent dat de thuiswedstrijden worden gespeeld in Lovendegem.

RC MIRABELLO
Het psychosociaal centrum Mirabello is een revalidatiecentrum voor volwassenen met psychiatrische/psychosociale problematiek die in hun aanbod, weliswaar niet-permanent, veldvoetbal
organiseren voor hun leden.

TEAM 2 ZEVENHUIZEN
Het Ortho-Agogisch Centrum Broeder Ebergiste biedt sporadisch veldvoetbal aan voor mensen
met een mentale handicap.

DE GEESTIGE BUFFALO’S
De Geestige Buffalo’s werden opgericht in 2016 binnen de werking van vzw Voetbal in de stad,
de community-werking van KAA Gent. De club traint in lente en herfst op de terreinen van
Jago Sint-Amandsberg. In de wintermaanden trainen ze in de sporthal Tolhuis. Met deze werking wil Voetbal in de stad i.s.m. de verschillende settings, de re-integratie van mensen met een
psychosociale kwetsbaarheid bevorderen. Aan de wekelijkse trainingen nemen telkens tussen
de 20 à 30 mensen deel.
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VOETBAL IN GENT, EEN SITUATIESCHETS

Elk Talent Telt
Vanuit Voetbal in de stad worden de Elk Talent Telt partnerclubs aangemoedigd en ondersteund om een G-werking op te starten/verder uit te bouwen. Het organiseren van een G-voetbalwerking werd opgenomen als criterium in het ondersteuningsfonds Elk Talent Telt.

Koninklijke Racing Club Gent
KRC Gent wil nog dit voorjaar starten met G-voetbal. De club staat open voor sporters met
een verstandelijke beperking. De club wil dat kinderen met een beperking hun favoriete sport
kunnen uitoefenen op een aangename en goed georganiseerde manier. Als familieclub heeft
KRC Gent oog voor iedereen: ook voor jongens en meisjes met beperking.

KSV Surdac Gent
KSV Surdac Gent staat open voor sporters met een auditieve beperking. Surdac Gent heeft als
taak op een structurele wijze het sportieve element binnen de vereniging GTG te ontwikkelen.
Ze bieden zaalvoetbal maar ook tennis, petanque, zwemmen en schaken aan.

1.3. Voetbalaccomodatie multiclubgebruik
Niet alle clubs hebben een eigen voetbalaccommodatie. Zij kunnen terecht op volgende door
de stad/Farys geëxploiteerde voetbalterreinen:

Blaarmeersen
De Blaarmeersensite telt 5 volwaardige kunstgrasvelden, alle voorzien van terreinverlichting.
Tevens staan 10 groepskleedkamers ter beschikking. In 2014 werden deze terreinen gebruikt
gedurende 3370 uren, wat meteen een indicatie is van de grote capaciteitsnood.

Henri Story
Op Henri Story is zowel een volwaardig kunstgrasveld als een natuurgrasveld beschikbaar.
Recent werd terreinverlichting geïnstalleerd. Er zijn 4 groepskleedkamers in de nabijgelegen
cafetaria.
Gelet op het openbaar karakter is de site erg onderhevig aan schade, ophoping zwerfvuil, ….
Gelet op het stijgend aantal leden van Hou ende Trou Zwijnaarde wordt dit terrein nu reeds
frequent door hen ingenomen.
Naast deze door de stad/Farys aangeboden terreinen kunnen clubs ook terecht bij een aantal
scholen. Onder andere de schoolaccommodaties van Don Bosco (Grote Steenweg Noord 113,
9052 Zwijnaarde) en de Broeders der Liefde (Eb. De Deynestraat 1, 9052 Zwijnaarde) beschikken over meerdere natuurgrasvelden.

1.4. Futsal
Naast het klassieke voetbal wordt in Gent ook zaalvoetbal of futsal gespeeld, een woord dat is
afgeleid van de Spaanse woorden ‘fútbol’ (voetbal) en ‘sala’ (zaal). Futsal of zaalvoetbal wordt
gespeeld in een sporthal en met een plofbal (een voetbal maat 4 die bijna niet stuitert). Er
wordt vijf tegen vijf gespeeld voor een periode van twee maal 25 minuten. De sport kent eigen
regels en de grootte van het speelveld is, net als bij handbal, ongeveer 40 bij 20 meter.
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Gent telt ongeveer 50 futsal-clubs. De meerderheid (een 40-tal) is aangesloten bij de Futsalafdeling van de KBVB of bij de Vlaamse zaalvoetbalbond, een 10-tal zijn niet aangesloten
recreatieve zaalvoetbalclubs.
De Gentse futsalclubs huren hun sportinfrastructuur per gespeelde wedstrijd en hebben dus
geen eigen sportlocatie waarover ze permanent beschikken.
Er zijn slechts enkele Gentse clubs die met een aantal jeugdteams in een jeugdcompetitie
futsal meedoen
In bijlage 2 vindt u een overzicht van de Gentse Futsal-clubs.

1.5. Minivoetbal
Minivoetbal is een voetbalvariant die gespeeld wordt in een sporthal, net zoals het zaalvoetbal.
Er wordt 5 tegen 5 gespeeld gedurende 4 x 13 minuten. De karakteristieke kleine doeltjes zijn
2,5 meter breed en 1 meter hoog.
Gent telt circa 40 mini-voetbalclubs, met daaronder de erkende sportvereniging Minivoetbalkern Gent waarbij ook nog heel wat Gentse minivoetbalclubs zitten die niet apart geteld
worden.
De Gentse minivoetbalclubs zijn bijna allemaal aangesloten bij de VMF en zijn ofwel in de officiële provinciale of nationale competitie actief, ofwel in de kerncompetities (alle clubs van de
kern Gent/De Pinte onder de erkende sportvereniging Minivoetbalkern Gent). Er zijn daarnaast
ook enkele zuiver recreatieve ploegjes.
Slechts enkele clubs hebben een echte jeugdwerking (OH Drongen + Minivoetbalkern Gent met
meeste jeugdleden).
Ook de Gentse minivoetbalclubs beschikken niet over een permanente eigen sportinfrastructuur maar huren deze per gespeelde wedstrijd.
In bijlage 3 vindt u een overzicht van de Gentse minivoetbalclubs.
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Hoofdstuk 2

SWOT-analyse
Gents Voetbal
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2. SWOT-analyse Gents Voetbal
2.1. Algemeen
In het laatste decennium van de 19de eeuw vonden de eerste georganiseerde voetbalmatchen
plaats in Gent. Verschillende clubjes zagen het daglicht, enkele zouden op 1 april 1899 samensmelten tot Racing Club Gantois. In 1900 werd door leerlingen van het College van Melle
een voetbalsectie opgericht bij La Gantoise. Omdat La Gantoise op het eind van de 19de eeuw
echter reeds bij de UBSSA aangesloten was, en ondanks het feit dat Racing Club Gantois dus
een oudere voetbalclub was, zou bij de toekenning van de stamnummers enkele jaren later AA
Gent met stamnummer 7 een kleiner stamnummer krijgen dan Racing Club dat 11 zou krijgen.
Sinds die prille dagen is het Gentse voetballandschap grondig gewijzigd. Voetbal groeide
wereldwijd uit tot de meest populaire sport. En in Gent was dit niet anders. Het aantal clubs
schoot als paddenstoelen uit de grond. Met als resultaat: een voetbalaanbod verspreid over
het Gentse grondgebied waar elkeen zijn gading kan vinden.
Of moeten we zeggen “kon” vinden. Het voetbal in Gent is immers in een nieuwe stroomversnelling gekomen. De bevolkingsgroei in Gent zorgt voor capaciteitsuitdagingen op vlak van
voetbalinfrastructuur en omkadering, de diversiteit in onze samenleving stelt nieuwe eisen
aan trainers en jeugdcoördinatoren, nieuwe groepen (meisjes, G-sporters, senioren) dienen
zich aan, andere worden dan weer geconfronteerd met drempels die hen beletten om volwaardig te participeren, …. Vandaar de nood aan een actieplan voor de komende jaren zodat
iedereen in Gent ook in de toekomst in optimale omstandigheden zijn/haar favoriete sport kan
blijven beoefenen.
Vooraleer we aan het actieplan toe zijn worden aan de hand van een klassieke SWOT-analyse
(sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) die evoluties in kaart gebracht.

STERKTES

ZWAKTES

• Kwaliteit voetbalinfrastructuur

• Tekort aan voetbalinfrastructuur in sommige locaties

• KAA Gent (en de Rode Duivels) en KAA Gent
Ladies zorgen voor positieve beeldvorming
rond voetbal en damesvoetbal

• Wachtlijsten voor jeugd

• Gestructureerde werking van sommige voetbalclubs
• Aanbod voor verschillende prestatie-niveaus
voor jeugd

• Te weinig gediplomeerde trainers
• Weinig transparante, starre bestuursorganen bij sommige
clubs
• Drempels voor kansengroepen
• Onderhoud accommodaties
• Te intensief gebruik natuurgrasvelden
• Beperkte ouderparticipatie
• Weinig aandacht voor gezondheidspromotie bij sportclubs

KANSEN
• Uitbouw van (moderne) infrastructuur met
visie
• Samenwerking Gentse clubs in het kader van
Elk Talent Telt
• Voetbal is in Gent meer dan voetbal
• Hervorming “betaald/niet-betaald” voetbal
• Invoering Uitpas voor laagdrempeligheid
• Onderhoud door Farys

BEDREIGINGEN
• Bevolkingsgroei
• Minder vrijwilligers
• Opleiding vormt vaak drempel
• Eerste ploeg brengt jeugdwerking soms in verdrukking
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2.2. Sterktes
Kwaliteit voetbalinfrastructuur
De voorbije jaren werd aanzienlijk geïnvesteerd in voetbalinfrastructuur. Er kwamen 16 kunstgrasvelden bij, voetbalaccommodaties werden gerenoveerd of grondig vernieuwd (Standaard
Muide, Excelsior Mariakerke, Jago Sint-Amandsberg), andere werden ondergebracht in een
nieuwe accommodatie (KVE Drongen, KVV Hou ende Trou Zwijnaarde, KVV Sint-Denijs Sport,
SKV Oostakker, KFC Olympia (intussen SV Wondelgem) en Racing Gent). Nog niet alle accommodaties zijn top, maar over het algemeen kan gesteld worden dat de voetbalinfrastructuur in
goede staat is.

Positieve beeldvorming
Met aantrekkelijk offensief voetbal wist KAA Gent in het seizoen 2014-2015 niet alleen de
landstitel te veroveren maar ook de harten van vele voetbalsupporters. KAA Gent heeft zijn
positie aan de top van het Belgische voetbal zeker niet gestolen en ook in de Europese competities verloochent de club zijn principes niet. Geen wonder dat KAA Gent kan rekenen op een
steeds groter wordende aanhang en steeds vaker voor een vol huis speelt.
KAA Gent Ladies geeft het dames- en meisjesvoetbal een serieuze duw in de rug. De Ladies
draaien mee aan de top van de Super League en zorgen er voor dat het voetbal ook bij meisjes
aan populariteit wint.
Ook de Rode Duivels, die een tijdje eerste stonden op de FIFA-ranking, doen de harten van menig voetballiefhebber sneller slaan. Dit alles vertaalt zich in een groeiende belangstelling voor
voetbal. Heel wat jongeren dromen ervan om ooit in de voetstappen te treden van hun idolen.
Het momentum is daar, nu nog een aanbod …

Gestructureerde werking van sommige voetbalclubs
Bij enkele Gentse voetbalclubs is een duidelijke visie met een daarop afgestemde organisatiestructuur. Meestal is er dan een hoofdbestuur en een jeugdbestuur die op één of andere
manier met mekaar in overleg én samenwerking gaan. Een dergelijke integratie van de beide
werkingen is een win-winsituatie voor zowel de jeugd als de volwassenen en de basis voor een
degelijke gecontinueerde werking.

Aanbod voor verschillende prestatieniveaus voor jeugd
Door de vele Gentse clubs die op een verschillend prestatieniveau werken en ook nog eens de
differentiatie binnen de clubs zelf (bv. gewestelijke of provinciale ploegjes, interprovinciale,
provinciale of gewestelijke ploegjes) kunnen vele spelers op hun eigen niveau voetballen.

2.3. Zwaktes
Tekort aan voetbalinfrastructuur in sommige locaties
De kwaliteit is er weliswaar, maar de kwantiteit niet. Uit een bevraging door Voetbal in de stad
(zie verder) n.a.v. het project Elk Talent Telt bleek dat van de elf bevraagde lokale clubs er drie
clubs beschikken over een volwaardig kunstgrasveld waarop competitiewedstrijden kunnen
doorgaan. De acht andere lokale clubs beschikken over één of meerdere grasvoetbalvelden.
Van de elf bevraagde lokale clubs zitten er acht clubs aan een maximumbezetting van hun
infrastructuur. Alle elf clubs geven aan als clubwerking niet verder te kunnen groeien.
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Wachtlijsten jeugd
Uit datzelfde onderzoek bleek dat van de 13 bevraagde clubs er 11 vol zitten: deze clubs werken
met wachtlijsten. Er zijn meer kinderen in Gent die bij een club willen voetballen dan dat er bij
een club kunnen voetballen. Het capaciteitsprobleem situeert zich op twee vlakken:
• Infrastructuur: 8 van de 11 clubs hebben de maximumcapaciteit van de accommodatie
bereikt.
• Clubwerking: alle clubs geven aan dat het capaciteitsprobleem ook te maken heeft met
een gebrek aan mankracht (trainers, scheidsrechters, vrijwilligers, ...)

Weinig gediplomeerde jeugdtrainers
Van de 226 jeugdtrainers (lokale teams) beschikken slechts 46 trainers (of 20%) over een
trainersdiploma. Jeugdcoördinatoren en bestuursleden verklaren dat het behalen van een
trainersdiploma te moeilijk is wegens, te duur, te intensief of te veel gericht op academische
kennisoverdracht.

Weinig transparante en starre bestuursorganen bij sommige clubs
De amateurclubs worden veelal geleid door een beperkte raad van bestuur, die vaak sinds lang
is samengesteld. Bij een aantal clubs is er een vertegenwoordiging van de jeugdwerking in het
clubbestuur opgenomen. Bij het merendeel van de clubs zijn geen ouders opgenomen in het
bestuur van de club. Dit gebrek aan transparantie durft al eens voor spanningen zorgen, met
name door het verschil in visie/verwachtingen tussen ouders en bestuur.
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Drempels voor (kinderen uit) kansengroepen
Steevast blokletteren de kranten bij het begin van elk voetbalseizoen dat lidgeld en uitrusting
te duur zijn voor heel wat gezinnen. Jeugdwelzijnsorganisaties geven dan weer aan moeilijk toegang te krijgen tot lokale voetbalclubs voor kinderen uit hun werking. Clubs kennen
de weg naar begeleiding niet en beschouwen diversiteit vaak als een bedreiging. Kinderen
uit kansengroepen worden geconfronteerd met een aantal drempels. Verschillende clubs
remmen de instroom van kinderen uit kansengroepen af door te selecteren op de mogelijkheid tot het betalen van lidgeld, het lidgeld te verhogen, beschikbaarheid van een wagen,
vermoedelijke betrokkenheid van de ouders,... Hierdoor dreigen heel wat kinderen uit de boot
te vallen.

Onderhoud accommodaties
Heel wat voetbalaccommodaties zijn van recente datum en daardoor van goede kwaliteit. Het
onderhoud is vandaag vooral curatief. Interventies laten soms op zich wachten. Willen we in
de (nabije) toekomst onze grootste troef behouden dan zal hier een tandje moeten bijgestoken worden.
Ook het onderhoud van de grasterreinen vraagt de nodige aandacht. Recent werden de
voetbalaccommodaties ondergebracht in de S-divisie van Farys|TMVW. Voortaan zorgen zij
voor het reguliere en grote onderhoud. Er wordt echter vastgesteld dat het advies van deze
diensten voor het aanvullend onderhoud te weinig wordt gevolgd: natuurgrasvelden worden
nog altijd gerold waardoor de toplaag te veel samengedrukt wordt en de waterdoorlaatbaarheid vermindert, de kunstgrasvelden worden niet met de gevraagde regelmaat gesleept en
geborsteld, …

Beperkte ouderparticipatie
Niettegenstaande heel wat clubs een goed uitgebouwde jeugdwerking hebben, is de participatie van ouders in de bestuursorganen ondermaats.

Weinig aandacht voor gezondheidspromotie bij sportclubs
Voldoende bewegen heeft een positief effect op onze gezondheid. Sportclubs hebben hier
een belangrijke bijdrage. Maar via sportclubs kan ook rond heel wat andere thema’s gewerkt
worden in het kader van gezondheidspromotie. Voorbeelden zijn evenwichtige voeding,
voldoende slapen, vermijden van alcohol, tabak en drugs, mentaal en sociaal welbevinden, …
Onderzoek toont aan dat hier nog veel vordering kan gemaakt worden (Meganck et al., 2015).

2.4. Kansen
Uitbouw van (moderne ) infrastructuur met visie
Vanuit een uitgedachte voetbalvisie is het mogelijk om de Gentse bevolking in de nabijheid
van eigen “buurt/wijk”, op eigen niveau en in kwaliteitsvolle infrastructuur (bv. op kunstgrasterreinen) te laten voetballen. Dit vergt een andere manier van kijken naar voetbalclubs en
voetbalaccommodaties. Samenwerking en afstemming zijn hierbij cruciaal.

Samenwerking Gentse voetbalclubs in het kader van Elk Talent Telt
Lange tijd was het water tussen de Gentse voetbalclubs diep, veel te diep. Een zekere rivaliteit, verschil in niveau, conflicten uit het verleden, … redenen genoeg om terug te plooien
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op de eigen werking. De uitdagingen waar we vandaag voor geplaatst staan, kunnen echter
alleen doeltreffend aangepakt worden als we bruggen slaan tussen de verschillende Gentse
clubs. Voetbal in de stad, de community-werking van KAA Gent, is er, samen met de partnerclubs, in geslaagd om de Gentse voetbalclubs te verenigen rond een charter dat de structurele basis legt voor die samenwerking. In het 2e seizoen van ETT stellen we vast dat de
samenwerking tussen/met de ETT partnerclubs vlot verloopt.

Voetbal is in Gent meer dan voetbal
Mede dankzij het pionierswerk van Voetbal in de stad ziet met in Gent voetbal niet enkel als
een doel maar ook als een middel: een middel om mensen te betrekken bij de samenleving,
een middel om hen te empoweren, … Bij heel wat voetbalclubs, met KAA Gent op kop, is er
een grote bereidheid om die maatschappelijke rol op te nemen.

Hervorming betaald/niet betaald voetbal
Vanaf het speelseizoen 2016/2017 werd het Belgisch voetbal grondig hervormd. Er kwam
een duidelijke(r) opdeling tussen betaald en niet-betaald voetbal. Hierdoor zal de “financiële
druk” bij amateurclubs mogelijks verminderen wat de jeugdwerking alleen maar ten goede
kan komen.
In het betaald voetbal is er in eerste klasse plaats voor zestien ploegen, tweede klasse werd
afgeslankt tot acht ploegen. In totaal is er dus plaats voor 24 profclubs.
Vanaf derde klasse spelen de clubs met een amateurstatuut. De 3e Nationale Afdelingen
en de Bevorderingen werden vervangen door drie amateurafdelingen. De hoogste afdeling
wordt D1 amateur, gevolgd door de afdelingen D2 en D3 amateur. D1 amateur omvat 16 clubs
(Nederlandstalig en Franstalig) en bestaat uit de 9 dalers uit de voormalige 2de nationale
afdeling en de 7 stijgers uit de voormalige 3e nationale afdeling (de eerste twee van beide
reeksen en de drie winnaars van de eindronde). D2 en D3 werden geografisch samengesteld.
D2 amateur bestaat uit drie reeksen (2 Nederlandstalige en 1 Franstalige, elk met 16 clubs).
D3 amateur telt vier reeksen (2 Nederlandstalige en 2 Franstalige, elk met 16 clubs).

Uitpas als opstap naar meer toegankelijkheid en laagdrempeligheid
In september 2014 werd UiTPAS Gent gelanceerd. Het UiTPAS programma is een participatie-bevorderend project van Cultuurnet Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse overheid.
UiTPAS combineert een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen, met financiële kortingen voor mensen in armoede bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Zo kunnen die laatsten
makkelijker en zonder stigmatisering deelnemen aan het vrijetijdsleven. Om die financiële
korting te kunnen aanbieden, stapt iedere UiTPAS partner mee in een systeem van solidaire
kostendeling.

Onderhoud door Farys als kans tot meer efficiëntie
In december 2016 werd de buitensportinfrastructuur van de stad Gent ingebracht in de S-divisie van Farys|TMVW. Deze inbreng laat toe op een efficiëntere manier het onderhoud van
de voetbalaccommodaties te organiseren.
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2.5. Bedreigingen
Minder vrijwilligers
Het tekort aan kader/vrijwilligers legt een zware hypotheek op het voortbestaan van de voetbalclubs. Dit komt onder meer door:
• De bereidheid van ouders die de afgelopen jaren sterk is afgenomen
• Onevenredig grote druk op kernvrijwilligers
• Moeilijk bereiken van ouders met een migratieachtergrond
De bereidheid tot vrijwilligerswerk binnen de clubs is de laatste jaren afgenomen. Een niet
onbelangrijke reden is dat als de kinderen stoppen bij de club, de ouders vaak ook stoppen
met vrijwilligerswerk voor de club. Tegenwoordig switchen kinderen vaker tussen clubs en
takken van sport waardoor ouders ook minder betrokken zijn bij de club van hun kinderen.
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de bereidheid tot vrijwilligerswerk is afgenomen door de
toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen en de trend om meer betaald werk te doen in
plaats van vrijwilligerswerk. Doordat er steeds minder vrijwilligers zijn, komt er ook steeds
meer druk op de schouders van de huidige vrijwilligers/bestuursleden. Een aantal clubs
geven ook aan problemen te hebben met het vinden van vrijwilligers onder de ouders van de
spelers met een migratieachtergrond.

Opleidingen te duur, te tijdsintensief, te moeilijk
Zoals hiervoor al aangegeven bezit 70% van de trainers niet over een basisdiploma. De voornaamste redenen die hiervoor aangehaald worden, is dat de aangeboden opleidingen van de
VTS en VFV te duur, te tijdsintensief en te moeilijk zijn.
Te duur: deelname aan een initiatorcursus kost een cursist €200, een kost die niet door alle
clubs terugbetaald wordt. Bovendien moeten cursisten dit bedrag vaak zelf voorschieten alvorens ze na behalen van het diploma terugbetaald worden. Voor mensen uit kansengroepen
en jongere trainers (scholieren, studenten,...) vormt dit, indien de club niet tussenkomt, een
probleem. Na het behalen van het diploma kan de cursist de helft van het inschrijvingsbedrag
recupereren via de opleidingssubsidies van de Sportdienst.
Tijdsintensief: het merendeel van de lokale coaches zijn voornamelijk voetbalvaders, studenten en in sommige gevallen zelfs nog scholieren. Een traject volgen zoals de initiator
C cursus is voor deze groep moeilijk te combineren met werk, studies of gezin. Zij die wel
bereid zijn tot bijscholing haken snel af omwille van de werkdruk (stage, verslagen, logboek,
allerhande taken, …).
Moeilijkheidsgraad: slagen voor de initiator C cursus is geen evidentie. De cursus bevindt
zich op niveau 4 (Europees) en dat maakt de cursus niet toegankelijk voor kortgeschoolden.
Zowel het medisch/curatieve deel van de cursus als het sporttechnische deel vraagt enige
intellectuele vaardigheden van de cursist.

Eerste ploeg brengt jeugdwerking soms in verdrukking
Het is een courante praktijk dat voetbalclubs, zelfs op de allerlaagste niveaus, premies betalen aan de spelers van hun eerste ploeg. Uit de rondvraag (2015) bleek dat slechts 1 club een
uitzondering vormt op die regel, nl. Jago Sint-Amandsberg. Middelen die nodig zijn om een
kwaliteitsvolle jeugdwerking te realiseren worden in sommige gevallen weggesluisd naar de
eerste ploeg. In bepaalde gevallen komt hierdoor de jeugdwerking onder druk te staan, wat
in het verleden al tot problemen leidde.
Een geïntegreerde clubwerking waar alle doelgroepen aan bod komen en met een eerste
ploeg die doorstromingsmogelijkheden biedt voor de “eigen” jeugdwerking moet het
doel zijn.
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3. Voetbal: onze ambitie
Voetbal is en blijft in de eerste plaats een spel dat volwassenen en jongeren de kans biedt om
op een plezierige en aangename wijze hun lichamelijke vaardigheden te ontwikkelen. Tegelijk
moet werk gemaakt worden van de maatschappelijke inbedding van het voetbal. Tal van
opportuniteiten dienen zich dan aan. Voetbal wordt een middel dat kan worden ingezet om
mensen te verbinden, om jongeren en volwassenen die om tal van redenen geen aansluiting
vinden bij het sociale weefsel te bereiken, om hen een gevoel van eigenwaarde te geven en
hen specifieke attitudes of waarden bij te brengen.

3.1. Voetbal is plezier: wij willen dat iedereen voetbal kan spelen in
optimale omstandigheden, in kwaliteitsvolle infrastructuur en met
een kwaliteitsvolle omkadering
3.1.1. Kwaliteitsvolle omkadering
3.1.1.1. Sportcoördinatoren
De sportcoördinatoren van de stad hebben als hoofdopdracht om mee te werken aan:
• De verhoging van de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren
op het sporttechnische, tactische of sociaalpedagogische vlak binnen de eigen sporttak
(vereniging-overschrijdend).
• De verhoging van de kwaliteit van de werking van Gentse sportverenigingen op het vlak
van beleid, sociaalpedagogische aspecten, diversiteit en organisatie (sporttak-overschrijdend).
• De stimulering en opvolging van de structurele samenwerking tussen Gentse sportverenigingen met het oog op een kwaliteitsvolle werking voor de betrokken sportverenigingen.
Enerzijds zijn er sporttak-gebonden coördinatoren, anderzijds thematische coördinatoren. De
sporttak gebonden coördinatoren werken binnen hun eigen sporttak of aanverwante sporttak aan de kwaliteit van de jeugdwerking. Zij zetten acties op touw om de jeugdtrainers en
jeugdsportcoördinatoren op te vangen, te begeleiden, bij te scholen en op te leiden. De acties
zijn voornamelijk van sporttechnische, tactische, sociaalpedagogische aard.

Voor voetbal zijn er 2 sportcoördinatoren:
Rol JSC voetbal:
De jeugdsportcoördinator voetbal wordt voornamelijk ingeschakeld bij de opvolging, uitwerking en de planning van demonstratietrainingen, sporttechnische opleidingssessies (traject
trainers, jeugdcoördinatoren en clubmedewerkers), stages en 1 op 1 begeleiding van partnerclubs op sporttechnisch vlak. De Jeugdsportcoördinator voetbal wordt m.a.w. ingeschakeld
om de kwaliteit van jeugdopleiding van de verschillende ETT partnerclubs te verhogen.
Rol JSC maatschappelijke rol voetbalclubs:
De jeugdsportcoördinator maatschappelijke rol voetbalclubs wordt voornamelijk ingeschakeld bij opvolging, uitwerking en de planning van opleidingssessies (thematiek diversiteit,
laagdrempeligheid, clubwerking, ouderparticipatie, …) alsook voor 1 op 1 begeleiding van
partnerclubs (maatschappelijk/organisatorisch). De jeugdsportcoördinator heeft tot nu toe
3 trajecten afgelegd rond ouderparticipatie. De jeugdsportcoördinator maatschappelijke rol
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voetbalclubs is verder ook de trekker van een werkgroep waaruit een aantal acties rond fairplay en respect op en naast het veld moeten voortkomen. Een eerste concrete actie was de
fair-play actie “Brief van een jonge voetballer”. De jeugdsportcoördinator maatschappelijke
rol voetbalclubs wordt ingeschakeld om de ETT-partnerclubs organisatorisch te versterken
en toegankelijker te maken voor mensen uit kansengroepen.

De thematische sportcoördinatoren op hun beurt werken aan de kwaliteit van de jeugdwerking van alle Gentse clubs – ongeacht de sporttak. Zij zetten acties op touw om – samen met
andere Gentse clubs – de jeugdtrainers en jeugdsportcoördinatoren te begeleiden, bij te
scholen en op te leiden. De acties zijn van beleidsmatige, organisatorische en sociaalpedagogische aard met aandacht voor de diversiteit binnen het clubleven en voor kansengroepen.

3.1.1.2. Uitbouwen van een gezonde vrijwilligerswerking
Daarenboven is het belangrijk om een clubwerking te ondersteunen in het uitbouwen van
een gezonde vrijwilligerswerking. Zonder omkadering kan men niet tot een duurzame, goed
draaiende clubwerking komen.
Ouders spelen hierin een centrale rol. Van zodra ouders zich verbonden voelen met een club
en zijn welzijn komt het engagement automatisch. Daarom kan het belangrijk zijn om in te
zetten op ouderparticipatie in de vorm van oudercomités en eventuele vertegenwoordiging
van ouders in een Raad van Bestuur.

3.1.1.3. Een basisopleiding voor Gentse jeugdtrainers
Het gebrek aan opleiding zorgt ervoor dat kinderen in sommige gevallen op een verkeerde manier getraind worden, wat hun ontwikkeling zowel mentaal als fysiek niet ten goede
komt. Verder vormt het gebrek aan opgeleide coaches een probleem voor veel lokale clubs
aangezien ze door een gebrek aan gediplomeerde trainers niet in aanmerking komen voor
eventuele subsidies (zowel stedelijk, als vanuit de federatie).
Het voornaamste probleem m.b.t. opleiding is dat het niveau te hoog is, waardoor voor
heel wat mensen deelnemen en succesvol afwerken van de cursus een probleem vormt. De
opleiding volgen vergt bovendien een serieus engagement van de ingeschreven cursisten (1
avond/week gedurende 4 maanden). Een andere factor is het inschrijvingsgeld, dat ongeveer
€ 200 bedraagt
Het opleidingsprobleem situeert zich trouwens niet enkel op het niveau van de jeugdtrainer.
Het opleiden van de jeugdcoördinatoren en clubmedewerkers is minstens even belangrijk.
Jeugdcoördinatoren doen inzien dat men bij de ontwikkeling van kinderen hoort te focussen
op het proces en niet op het resultaat, jeugdcoördinatoren aanleren hoe ze op een correcte
manier om kunnen gaan met hun jeugdtrainers, jeugdcoördinatoren dichter bij de leefwereld
van diverse kansengroepen brengen, …
Clubmedewerkers zijn amper opgeleid in fiscaliteit, omgaan met diversiteit, het belang van
ouderparticipatie,... Indien men wil inzetten op een mentaliteitswijziging moet men op 2 paarden wedden, enerzijds via opleiding en anderzijds via stimuli van allerlei aard.
Concrete actiepunten:
• Erkenningsreglement is aangepast zodat meer clubs drempel halen.
Het huidige reglement voorziet een bijkomende erkenning voor jeugdwerking of werking
met personen met een handicap. Die bijkomende erkenning is nodig omdat ze recht geeft
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op werkingssubsidies voor de jeugdwerking. Deze bijkomende erkenning is gekoppeld aan
een aantal voorwaarden, onder meer een minimaal aantal gekwalificeerd begeleiders. Om
te clubs aan te zetten om de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren werd vroeger een
groeipad uitgetekend:
• in 2014: minstens 30%
• in 2015: minstens 35%
• in 2016: minstens 40%
• in 2017: minstens 45%
• in 2018: minstens 50%
• in 2019: minstens 55%
Vandaag halen de meeste voetbalclubs de norm niet. We stellen dan ook in vraag of het
zinvol is jaar na jaar de lat hoger te leggen, wetende dat de limiet hierdoor helemaal onbereikbaar wordt. Vandaar dat de norm voor het minimaal aantal gekwalificeerde begeleiders is
vastgelegd op 35%. Parallel hiermee zal bij VTS en VFV aangedrongen worden om de initiator C opleiding te herbekijken. Concreet is de vraag om de opleiding zowel inhoudelijk als qua
tijdsbesteding toegankelijker te maken.
Daarnaast is het erkenningsreglement aangepast om clubs te belonen die bijzondere inspanningen doen om de basisopleiding Gentse trainers (zie hieronder) te volgen.
• Opleidingssubsidies
Tevens kunnen de kosten om buitenlandse diploma’s te erkennen gedeeltelijk terugbetaald
worden via het reglement op het toekennen van opleidingssubsidies

3.1.1.4. Ouderparticipatie en transparante boekhouding
Bij de SWOT-analyse kwam naar voor dat niet alle clubs op een transparante manier bestuurd
worden: de raad van bestuur is beperkt, ouders participeren niet en er wordt geen inzage
gegeven in de boekhouding.
Allemaal zaken die eigenlijk een evidentie zijn, en al zeker voor een club die aanspraak wil
maken op de ondersteuning met gemeenschapsmiddelen. Vandaar dat het ondersteuningsreglement (werkingssubidies) herwerkt is waarbij een transparante boekhouding een voorwaarde is waaraan een club moet voldoen wil hij aanspraak maken op deze ondersteuning.
Ook ouderparticipatie wordt continu gestimuleerd.

3.1.1.5. Fair-play en kwaliteitsvolle spelleiding
Respect en fair-play zijn centrale begrippen in zowel de community-werking van KAA Gent
als voor het Elk Talent Telt-partnerschap rond jeugdvoetbal. Fair-play speelt zich niet enkel
binnen de lijnen van het voetbalveld af, ook van supporters of van ouders naast het veld
mag verwacht worden dat zij het spel, de tegenstander én de scheidsrechter met het nodige
respect behandelen. Binnen Elk Talent Telt is een Werkgroep Fairplay actief die onder meer
met een actieweekend de fair-play op en naast het veld centraal stelt.
Wie dus fair-play zegt, denkt ook aan respect voor de scheidsrechters die het spel in goede
banen leiden. Zonder scheidsrechters, geen voetbal. Heel wat Gentse voetbalclubs kampen
ook met een tekort aan scheidsrechters. Er is niet enkel een algemeen tekort aan vrijwilligers
in de voetbalclubs. Ook de algemene sfeer rond de Vlaamse voetbalvelden motiveert steeds
minder jongeren om scheidsrechters te worden.
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In Gent zijn er twee initiatieven die dit negatieve scheidsrechtersklimaat trachten te verbeteren: de KAA Gent Referee Academy en het project Elk Talent Telt.
• KAA Gent Referee Academy
Met de KAA Gent Referee Academy fungeren de Buffalo’s als een pilootclub binnen de
Jupiler Pro League. Jongeren vanaf de leeftijd van 14 jaar worden door KAA Gent opgeleid
tot ambitieuze en toegewijde voetbalscheidsrechters. De KAA Gent Referee Academy helpt
hen om zich te ontwikkelen als scheidsrechter bij Elite-jeugdwedstrijden van de onder- en
bovenbouw van KAA Gent. De getalenteerde jonge refs krijgen de kans een snelle doorstart
te maken naar een beloftevolle toekomst als officiële scheidsrechter. De Referee Academy
van KAA Gent werkt nauw samen de nationale en regionale afdeling van het Referee Departement van de KBVB.
• Elk Talent Telt
Binnen het Gentse partnerschap rond jeugdvoetbal wordt het opbouwen van een positief
Gents voetbalklimaat als een prioriteit naar voor geschoven. Respect en fairplay op het
veld en langs de lijn staan daarbij centraal. Tussen de community-werking van KAA Gent
en de KAA Gent Referee Academy lopen gesprekken met het oog op een goede samenwerking, waarbij ook de Gentse partnerclubs bij de werking van de KAA Gent Referee Academy
kunnen worden betrokken. Een te onderzoeken spoor daarbij is de mogelijkheid om bij de
rekrutering van nieuwe jonge scheidsrechters de focus te richten op jongeren uit de U15 en
U17 van de ETT-partnerclubs.

3.1.1.6. Huurovereenkomsten die een garantie bieden voor een kwaliteitsvolle
werking
Alle bestaande huurovereenkomsten met de voetbalclubs zullen worden aangepast opdat ze
de garantie bieden op een kwaliteitsvolle werking. Volgende criteria worden opgenomen:
• De voetbalvereniging moet een open vereniging zijn, toegankelijk voor kinderen/jongeren
uit de buurt. Het welzijn van de leden staat centraal.
• De voetbalvereniging legt boekhouding en jaarrekening van afgelopen boekjaar, zoals
ze voorgelegd werd aan alg verg. van vzw, ook 1x per seizoen voor aan de leden van de
vereniging en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en aan Sportdienst
• De voetbalvereniging engageert zich om de accommodatie optimaal te gebruiken door
ze ook open te stellen voor gebruik door derden (met als prioritaire doelgroep jeugd en
jongeren).
• De voetbalvereniging engageert zich om minstens een aanbod uit te bouwen voor kinderen/jongeren 6 t.e.m. 16 jaar.
• De voetbalvereniging engageert zich om Gentse voetballers op te leiden binnen een
ethisch kader (ETT charter) waarbij aandacht voor al haar leden en omgeving centraal
staan.
• De voetbalvereniging onderschrijft de non-discriminatieclausule van de Stad Gent.

3.1.2 Kwaliteitsvolle infrastructuur
Gezien de stedelijke context dient rekening gehouden te worden met de beperkte ruimte en
mogelijkheid om bijkomende terreinen te creëren. Kunstgras is in deze de beste optie om
tegemoet te komen aan de omhet capaciteitsproblemen.
Op een kunstgrasterrein kan in bijna alle omstandigheden gevoetbald worden waardoor de
capaciteit gevoelig kan worden verhoogd. Kunstgrasvelden (volwaardige of kleinere, afhanke-
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lijk van de specifieke situatie bij de respectieve clubs) bieden een oplossing voor natuurgrasvelden die tijdens bepaalde periodes onbespeelbaar zijn. Het stijgende aantal jeugdleden dat
momenteel zo goed als een algemeen verschijnsel is bij de Gentse voetbalclubs,
In 2015 werd op de Neptunus-site een nieuw kunstgrasveld gerealiseerd en medio 2016 werden aan de Eikstraat nog 1 volwaardig voetbalveld en 3 duiveltjesvelden omgevormd van natuurgras naar kunstgras. Ook de komende jaren zal onverminderd werk gemaakt worden van
de aanleg van bijkomende duurzame kunstgrasterreinen. In de hiernavolgende tabel vindt u
de speelbelasting van de terreinen bij de Gentse voetbalclubs. Op basis hiervan kunnen voor
de komende jaren prioriteiten gesteld worden.

Speelbelasting natuurgrasvelden
volw Gentse leden
( > 18 jaar)

Gentse
jeugd
( < 18 jaar)

totaal
aantal
leden

aantal
velden
natuurgras

FC SINT-KRUISWINKEL VZW

78

62

140

2

64
178

Naam club:

aantal
velden
kunstgras

JAGO SINT-AMANDSBERG VZW

135

275

410

2

KONINKLIJKE RACING CLUB
GENT ZEEHAVEN VZW

179

236

415

3

2,5

KSC EXELSIOR MARIAKERKE VZW

170

220

390

0,5

1

KVE DRONGEN VZW

192

329

521

3

1

KVV HOU ENDE TROU
ZWIJNAARDE VZW

150

259

409

0

2

KVV SINT-DENIJSSPORT VZW

146

268

414

FC ROOIGEM VZW

16

84

SKV OOSTAKKER

172

STANDAARD MUIDE GENT VZW

belasting
natuurvelden

152

factor houdt geen
rekening met klein
kunstgrasveld

3

120

club traint ook op
oude voetbalaccomodatie Borluut

100

1,5

55

314

486

2

212

88

150

238

1

VC ZWIJNAARDE

65

129

194

2

84

VLAAMSE SPORTVERENIGING
GENT (VSV) VZW

47

134

181

2

77

SV WONDELGEM

24

123

147

1

1.462

2.583

3.898

TOTAAL:

opmerking

1

Cijfers: ledenaantallen daterend van eind 2016
De factor in vet gedrukt geeft de mate van belasting weer voor de natuurgrasvelden. De factor is uitgerekend voor
accommodaties die enkel over natuurgras beschikken. Hoe hoger de factor hoe meer de belasting door gebruik. De
belasting die een terrein uiteindelijk aankan hangt af van de samensteling van de toplaag, de goede werking van de
drainage, de ligging en het onderhoud

Ervaring leert ons dat een belastingfactor groter dan 90 nefast is voor de staat van de natuurgrasvelden en dat vooral in de winterse perioden de terreinen kapot gespeeld worden.
We stellen ook vast dat ploegen die wel over een kunstgrasveld beschikken, maar niet over
bijkomende andere terreinen, toch een tekort hebben aan terrein(en) om alle trainingen
tijdens de week en alle thuiswedstrijden op zaterdag te kunnen programmeren. Dit is een gevolg van de stijging van het aantal (jeugd)leden bij verschillende voetbalploegen (voorbeeld
Hou ende Trou Zwijnaarde).
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Voor Hou ende Trou Zwijnaarde werd een oplossing gevonden met het naastliggende terrein
van Henri Story, maar voor andere ploegen kan dit een probleem vormen omdat er geen
ruimte is om bijkomende terreinen te voorzien op de voetbalaccommodatie (vb. Excelsior
Mariakerke en Standaard Muide AZ).

Actieplan infrastructuur
1. Algemene aandachtspunten en remediëring
2. Concrete investeringen huidige legislatuur
3. Noden voor investeringen volgende legislatuur
1. Algemene aandachtspunten en remediëring
a. Aandachtspunt vernieuwen kunstgrasvelden
De eerste kunstgrasvelden in Gent dateren van 2008. Het gaat om de terreinen van Mariakerke, Muide en Hou ende Trou Zwijnaarde. Wat later kwamen daar Racing Gent Zeehaven
en KVE Drongen (klein veldje) bij. De levensduur van deze velden is 10 à 12 jaar. Budgettaire
planning van deze vernieuwingen is noodzakelijk.
Hierbij willen we in de mate van het mogelijke rekening houden met duurzame criteria voor
de vernieuwing van kunstgrasterreinen.

b. Kleine kunstgrasvelden als oefenveld
Er is vandaag één voetbalclub die beschikt over een klein kunstgrasveld. KVE Drongen heeft
naast een 3-tal natuurgrasvelden ook een kunstgrasveld met afmetingen 60 x 65 m. Ervaring leert ons dat, alhoewel dit geen volwaardig voetbalveld is, dit veldje een doeltreffende
oplossing vormt bij het in goede staat houden van de natuurgrasvelden. Bij drassige en natte
weersomstandigheden worden de natuurgrasvelden vrij gehouden en niet kapot gespeeld.
Wat maar een halve oplossing lijkt, vormt in de praktijk reeds 90% van de oplossing voor een
goed en duurzaam onderhoud van het natuurgras. Ook is het zo dat kleine kunstgrasvelden
mogelijks wel voldoende afmetingen hebben voor andere sporten. In de sportcluster van de
Gentbrugse Meersen zou een dergelijk veld dubbel gebruikt kunnen worden: als hoofdveld
voor korfbalclub Neerlandia en als oefenveld voor voetbalclub VSV.

c. Onderhoud terreinen met kennis van zaken
De kwaliteit van zowel een natuurgrasveld als van een kunstgrasveld staat of valt met het
onderhoud. Nog te vaak zien we dat een gebrek aan know-how aan de oorzaak ligt van
problemen met de grasmat. Vandaar dat de Sportdienst/Farys op regelmatige basis in een
opleiding onderhoud natuurgras- en kunstgrasterreinen zal voorzien. Van de clubs wordt
verwacht dat zij zich engageren om die opleiding te volgen.

d. Kunstgrasvelden Blaarmeersen ondersteunend voor Gentse clubs
De Blaarmeersen is nu al een grote steun voor trainingen van Gentse voetbalclubs. De Blaarmeersen moet ook een oplossing brengen voor noodsituaties bij Gentse clubs. Zodoende
mag Blaarmeersen uiteraard optimaal verhuurd worden, bij ruimte ook aan niet-Gentse clubs,
zoals nu het geval is, maar deze niet-Gentse clubs moeten weten dat een verhuring aan hen
steeds kan onderbroken worden bij noden van Gentse clubs (totale prioriteit Gentse clubs).
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2. Concrete investeringen huidige legislatuur
Jaarlijks investeert de stad Gent circa € 500.000 in het onderhoud van de verschillende accommodaties. Bovenop deze onderhoudsinvesteringen worden nog volgende zaken voorzien:
a. Een nieuwe voetbalaccommodatie voor FC Sint-Kruis-Winkel
Het huidige terrein is eigendom van Arcelor Mittal en de club dient uit te wijken naar een
andere locatie. De werken voor de nieuwe voetbalaccommodatie aan de Barkstraat zouden
normaliter in 2016 zijn gestart, maar de verplichting tot een uitgebreid archeologisch onderzoek op deze site is er de oorzaak van dat de werken grote vertraging zullen oplopen en
ook een bijkomende financiële impact hebben. Op dit moment worden diverse opties voor FC
Sint-Kruis-Winkel bekeken.

b. Ballenvangers en nieuwe verlichting voor KR Gent Zeehaven
Racing Gent Zeehaven heeft nood aan het hernieuwen van de verlichting om te voldoen aan
de voorwaarden van de Bond.
Om de hinder voor de buurtbewoners te verminderen zal er ook werk gemaakt worden van
aangepaste ballenvangers. Dit zal er voor zorgen dat overvliegende ballen langs de Eikstraat
en de François Van Impelaan tot een minimum beperkt worden.

c. Terreinverlichting voor Henri Story
In 2012 werd op het Henri Storyplein een kunstgrasveld aangelegd met middelen van het
Vlaams Sportinfrastructuurplan. De voorbereidende werken (o.a. trekken van de wachtbuizen) voor het plaatsen van terreinverlichting werden toen ook uitgevoerd. In de loop van
2016 werden de verlichtingsmasten geplaatst. De investering bedroeg 20.000 euro (incl. btw)

d. Een nieuw veld voor SKV Oostakker
SKV Oostakker beschikt sinds eind september 2015 over een extra voetbalveld voor trainingen en jeugdcompetitie tot U-13 en sinds 2016 ook over 2 bijkomende duiveltjesvelden. Voor
deze uitbreiding werd door de Stad Gent een bijkomende erfpacht genomen op restgronden
gelegen tussen de huidige accommodatie en de R4. Het veld tot U13 heeft als afmetingen
60m op 50m en is volledig omheind door een 6-m hoge ballenvanger. De ballenvangers zijn
nodig om te verhinderen dat ballen richting R4 zouden rollen en zijn zo geplaatst dat ze
gemakkelijk kunnen verwijderd worden. Vanwege het tijdelijk karakter werd ook niet gekozen voor een traliewerk maar voor een afscherming met netten. Door het groeiend aantal
jeugdleden werd vanaf het seizoen 2015/2016 gekozen voor een tijdelijke oplossing en wordt
het mogelijk om de 2 bestaande velden minder te belasten. De realisatie van een volwaardig
kunstgrasterrein moet soelaas bieden en is voorzien voor eind 2017. Medio 2017 zal er ook
voorzien worden in een bijkomende kleedaccommodatie. Beide zaken zullen gerealiseerd
worden door Farys.

e. VSV een plek in de sportcluster Gentbrugge
In het najaar van 2015 zijn de werken gestart voor een nieuwe kleedblok, die in 2016 in gebruik werd genomen. De investering bedroeg 510.000 euro (incl. btw).
Bij de realisatie van de volledige sportcluster in de Gentbrugse Meersen zullen er voor deze
club ook een trainingsveld en een duiveltjesveld aangelegd worden. Start van de werken is
voorzien voor medio 2017.
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f. Kunstgrasveld op de Neptunussite
Medio 2015 werd op de voetbalsite Neptunus een van de twee voetbalvelden in natuurgras
omgevormd tot een kunstgrasveld, wat frequenter gebruik van het terrein toelaat en waardoor de hoge bezettingsgraad voor trainingen en wedstrijden kan worden opgevangen. De
werken werden uitgevoerd door Farys en de investering bedroeg 370.000 euro.

g. Renovatie kleedkamers voor American Sports aan Borluutstraat in
Sint-Denijs-Westrem
De kleedkamers van het voetbalterrein gelegen aan de Borluutstraat in Sint-Denijs-Westrem
waren aan dringende renovatie toe en voldeden op het vlak van inrichting niet meer aan de
noden van deze tijd. In het voorjaar 2016 werden de werken uitgevoerd, zodat wedstijden van
American Sports er kunnen plaatsvinden. KVV Sint-Denijs-Westrem maakt eveneens gebruik
van deze accommodatie. De werken werden uitgevoerd door Farys en bedroegen 230.000
euro.

h. Bijkomende kunstgrasterreinen voor Racing Gent Zeehaven aan de Eikstraat in
Oostakker
In het tussenseizoen 2016 (periode juni-augustus) werd een volwaardig voetbalterrein en drie
duiveltjesterreinen in natuurgras vervangen door kunstgras. Dergelijke ingreep was nodig om
de jeugdwerking van Racing Gent Zeehaven niet te hypothekeren. De nieuwe kunstgrasterreinen werden ook voorzien van LED-veldverlichting. Farys trad op als bouwheer en de totale
kostprijs voor deze werken bedroeg 1.180.000 euro.

i. Combi-kunstgrasveld voor korfbalclub Neerlandia en jeugdtrainingen VSV
VSV Gent bevindt zich in de nieuwe sportcluster Gentbrugse Meersen en is de enige overgebleven voetbalclub in een vrij grote regio. Momenteel beschikt de club over een hoofdterrein
aan de Boer Janssensstraat en een oefenveld in de Oude Scheldeweg. Het laag gelegen
oefenterrein is echter 2/3 van het seizoen onbespeelbaar. Een klein kunstgrasveld op de site
van Korfbalclub Neerlandia (palend aan VSV) kan de oplossing brengen. Hierdoor wordt meteen een dubbelslag gerealiseerd, waardoor het kunstgrasterrein gecombineerd kan gebruikt
worden, enerzijds voor trainingen van de jeugd van VSV en anderzijds voor wedstrijden en
trainingen van korfbalclub Neerlandia. De korfbalcompetitie vindt van november tot en met
februari immers indoor plaats, wat gecombineerd gebruik nog vergemakkelijkt. Bovendien
is de periode november - februari de meest kwetsbare voor natuurgrasvelden, waardoor het
kleine kunstgrasveld de oplossing is voor voetbalclub VSV Gent.

3. Andere dringende noden voor investeringen
Als Stad worden we geconfronteerd met aanzienlijke kosten om de kunstgrasvelden te vernieuwen. Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd om het juridisch en financieel kader te
creëren om in de vervanging van deze kunstgrasvelden te voorzien (zie ook p.54).
De oudere kunstgrasvelden dienen voorzien te worden van nieuwe matten (planning 2019 –
2020 -2021). Zoals u in deze nota al kon lezen, is de levensduur van kwaliteitsvolle kunstgrasvelden 10 tot 12 jaar. De eerste kunstgrasvelden bij Gentse clubs dateren van 2008 en 2009,
waardoor de vervanging van de kunstgrasmatten van de voetbalclubs Excelsior Mariakerke,
Hou ende Trou Zwijnaarde, Standaard Muide AZ en Racing Gent Zeehaven zich opdringt in
de periode 2019 – 2021. Het is belangrijk om deze heraanleg op te nemen in de planning en
hiervoor het nodige budget ter beschikking te stellen.

VOETBAL: ONZE AMBITIE

3.1.3. Optimale omstandigheden
Voldoende beweging heeft heel wat voordelen voor de gezondheid. Sportclubs worden daarom vaak gezien als partner in gezondheidspromotie. Ze hebben echter ook veel potentieel
om rond andere thema’s een cruciale rol op te nemen. Een gezonde sportclub zet naast
beweging, ook in op evenwichtige voeding, voldoende slapen, vermijden van tabak alcohol
en drugs, mentaal en sociaal welbevinden … De voornaamste redenen van sportclubs om in
te zetten op gezondheidspromotie zijn: gezonde atleten presteren beter, het bevordert het
positief imago van de club, ze willen bijdragen tot de gezondheid van hun leden en ze zijn
zich bewust van hun maatschappelijke rol als sportclub (Meganck et al., 2015).
Universiteit Leuven voerde in samenwerking met de Vlaamse Gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een onderzoek uit waarbij sportclubs bevraagd werden naar hun visie
op gezondheidspromotie. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Health Promoting Sports Club
Index (HPSC-I). Dit instrument onderzoekt vier aspecten van gezondheidspromotie binnen
een sportclub, met name het beleid, de ideologie, de praktijk en de omgeving. Verder wordt
ook een globale score gegeven, de HPSC-I.

HPSC-I
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Beleid

Bij alle beslissingen wordt rekening gehouden
met gezondheid en welzijn

Ideologie

De sportclub promoot de fair-play ideologie

Praktijk

De sportclub biedt de eigen mensen opleiding
rond gezondheidsthema’s aan of laat deze
elders volgen

Omgeving

De sportclub voorziet in een sportomgeving
die vrij is van alcohol en bedwelmende
middelen tijdens jeugdactiviteiten

Figuur 1. Trendanalyse met betrekking tot gezondheidspromotie in sportclubs in
Vlaanderen in 2011, 2012 en 2015 op basis van de Health Promoting Sport Club Index
(HPSC-1) en de verschillende sub-indices (beleids-, ideologie-, praktijk- en omgevingsindex)
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We zien dat er sinds 2011 al mooie vorderingen gemaakt zijn maar dat er wel nog werk aan
de winkel is. Slechts 3 op 10 clubs scoren sterk op de algemene index.
Er zijn verschillende redenen waarom clubs hier niet extra op inzetten. Vaak is dit geen prioriteit binnen de club waardoor er onvoldoende steun komt van bestuur en leden. Ook geven
clubs aan dat ze over te weinig tijd en expertise beschikken en wensen ze hier extra steun
van de overheid en de federatie.
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Als stad willen we hier een voortrekkersrol in opnemen door gezondheidspromotie op de
agenda te plaatsen en te houden. Er zal gekeken worden hoe we de inspanningen van de
Gentse voetbalclubs kunnen honoreren. Opties zijn om dit op te nemen als criterium voor
subsidie of gebruik te maken van een kwaliteitslabel. Bovendien gaan we samen met de
(Elk Talent Telt) clubs en met onze andere partners op zoek naar bruikbaar ondersteunend
materiaal.
We streven in de toekomst naar een succesvolle samenwerking tussen de sportclubs, de stad
met zijn verschillende diensten en externen (federatie, Logo Gezond+, mutualiteiten …) waarbij de aandacht voor gezondheidspromotie de core business van de club versterkt.

3.2. Voetbal verbindt: scoren voor voetbal en samenleving
“In 2005 stelde toenmalig staatssecretaris Els Van Weert met haar Openstadionmodel voor
het eerst het principe van social return tegenover de vraag van de Belgische voetbalwereld
om meer ondersteunende initiatieven. Clubs zouden zich in ruil voor steun moeten engageren
als maatschappelijk verantwoorde ondernemingen ten voordele van hun lokale gemeenschap
rond de profclub. In Gent werd als gevolg van het initiatief van de staatssecretaris een unieke
publiek-private samenwerking gesmeed: voetbalclub, lokale overheid en supporters dragen
de maatschappelijke werking van KAA Gent, georganiseerd in vzw Voetbal in de stad. Met
tientallen initiatieven en gesteund door de nationale Football+Foundation gebruikte de organisatie de voorbije jaren de kracht van KAA Gent voor het opzetten van sociale projecten, het
verhogen van de supportersbetrokkenheid, het coördineren van een openstadionwerking, het
organiseren van een niet-commerciële publiekswerking en het nemen van initiatieven rond
jeugdvoetbal in Gent. “ (Beelaert, 2015)
Community-werking mag niet beperkt blijven tot de profclubs alleen. Meer nog dan profclubs
zijn de amateurclubs verweven met de buurt. Zij rekruteren er spelers en vrijwilligers. Zij
houden de vinger aan de pols bij wat er leeft. Hun eerste opdracht blijft kwaliteitsvol voetbal
aanbieden maar tegelijkertijd kunnen ze ook voor een maatschappelijke meerwaarde zorgen
door kansengroepen te emanciperen of door zij die aan de zijlijn van de samenleving staan
te activeren. De expertise die Voetbal in de Stad de voorbije jaren heeft opgebouwd in het
kader van de community-werking van KAA Gent effent het pad naar voetbalclubs die voetbal
niet enkel zien als doel maar ook als middel. Maar voor het zover is, moet er nog een weg
afgelegd worden door heel wat amateurclubs. Community-werking is pas mogelijk in open en
transparante clubs. Hier zal dan ook de komende jaren prioritair op worden ingezet.

3.2.1. De community-werking van KAA Gent
VZW Voetbal in de stad ontwikkelt en ondersteunt sinds 2008 tal van maatschappelijke
projecten. Zo bouwt VIDS wat men in Engeland ‘the community’ van de voetbalclub noemt:
de gebundelde kracht van de Buffalo’s.
Sinds 2011 is de organisatie – de community-werking van KAA Gent – een publiek-private
samenwerking tussen KAA Gent, de Stad Gent, het OCMW Gent, Gent Stad in Werking en de
Supportersfederatie KAA Gent. De afgelopen jaren heeft voetbal in de stad schitterend werk
geleverd. In 2016 heeft vzw Voetbal in de stad haar financiële basis versterkt. Het wegvallen
van de ondersteuning van de Football + foundation middelen werd gecompenseerd door een
groter engagement van KAA Gent en succesvolle samenwerkingsverband van het European
Football for Development Network.
En aan ambitie ontbreekt het zeker niet. Voor de periode 2017-2020 heeft Voetbal in de stad
een beleidsplan opgemaakt. De Mission Statement luidt als volgt:
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De community-werking “voetbal in de stad” creëert met en door KAA Gent maatschappelijke
meerwaarde voor de Gentenaars. Daarbij dient de Gentse voetbalwereld als hefboom en als
werkterrein en wordt de wervende kracht van voetbal in de stad optimaal benut ten voordele
van de samenleving.
Deze missie wordt gerealiseerd d.m.v. 5 strategische doelstellingen:
1. Maatschappelijke meerwaarde creëren door het buurtgericht ontwikkelen en versterken van sociale projecten rond gezondheid en bewegen, onderwijs en opleiding,
gelijke kansen en diversiteit
2. Een positieve supporterscultuur bevorderen door het stimuleren van een actieve
geëngageerde supporterswerking
3. Benutten van de infrastructuur van KAA Gent voor sociaal-maatschappelijke en
sociaal-culturele activiteiten. De Ghelamco Arena als Open Stadion.
4. Het versterken van betrokkenheid van de Gentse regio bij KAA Gent door het uitbouwen van een brede niet-commerciële publiekswerking
5. Samenwerking bevorderen tussen voetbalclubs, scholen en buurten in het belang
van de Gentse kinderen die zich met en door voetbal sportief en maatschappelijk
beter kunnen ontplooien.
Die doelstellingen worden nu concreet vertaald in het beleidsplan 2017-2020.

3.2.2. Toegankelijke en open voetbalclubs
Uit de SWOT-analyse bleek dat nogal wat amateurclubs geleid worden door een beperkte
raad van bestuur, die in de meeste gevallen ook nog eens sinds jaar en dag onveranderd is
gebleven. Niet meteen een goede vertrekbasis om een community-werking uit te bouwen.
Vandaar dat in eerste instantie de amateurclubs zullen begeleid worden op weg naar meer
openheid en toegankelijkheid. Hiervoor zal de sportcoördinator “maatschappelijke rol voetbalclubs” ingeschakeld worden. Zijn opdracht bestaat erin de Gentse provinciale veldvoetbalclubs te versterken in hun sociaal-maatschappelijke rol door te werken rond ouderparticipatie, communicatie binnen de club en omgaan met diversiteit binnen de club.
Om een transparante werking van de voetbalclub te stimuleren, werd inmiddels in het erkenningsreglement voor het behalen van de bijkomende erkenning voor jeugdwerking het hanteren van een transparante boekhouding als voorwaarde opgenomen.
Ook in het ondersteuningsfonds Elk Talent Telt worden ouderparticipatie, openheid van
bestuur en samenwerking met wijkpartners beloond met extra punten.

3.2.3. De voetbalclubs als ontmoetingsplek
Veel verenigingen zijn steeds op zoek naar ruimte om te sporten, te vergaderen, activiteiten
te organiseren, ... Ook scholen, zeker stadsscholen zijn op zoek naar ruimte om te bewegen.
De voetbalinfrastructuur kan buiten de trainings- en speelmomenten beter benut worden. Zo
wordt ook het maatschappelijk draagvlak van de lokale club in de buurt van de club versterkt,
wat op termijn opnieuw de clubwerking sterker maakt door een grotere instroom van betrokken ouders, vrijwilligers, …
Bij toekomstige investeringen zal daarom, net zoals dit het geval is bij clubs in 1e klasse, een
social return gevraagd worden van voetbalclubs die verder reikt dan het louter sportieve.
Aan de clubs zal gevraagd worden dat ze meedenken over hoe de club en de infrastructuur
kunnen ingebed worden in het lokale maatschappelijke weefsel en op welke manier ze de so-
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ciale cohesie, de emancipatie van kansengroepen, … kunnen bevorderen. Het is de bedoeling
om zo te komen tot maatwerk. In ruil zal er geïnvesteerd worden in moderne accommodaties met open en toegankelijke kantines waar ook andere organisaties, diensten en scholen
terecht kunnen. De voetbalclub als ontmoetingsplek.
Uiteraard zal daarbij rekening gehouden moeten worden met de draagkracht van de clubs
om deze ontmoetingsfunctie waar te maken.

3.2.4. Buurtsport en schoolsport
3.2.4.1. De Buffalo League: voetbal in de buurt
De Buffalo League, een initiatief van Voetbal in de Stad, brengt kinderen, jongeren en ouders
uit kansengroepen in verschillende Gentse buurten samen rond sport, spel en buurtgericht
engagement. Kinderen en kleuters (4 tot 14 jaar) nemen deel aan een traject waarbij hun persoonlijke ontwikkeling en het versterken van het verenigingsleven in de buurt centraal staat.
De kinderen komen samen op woensdagmiddag en gaan er aan het sporten (voetbalfun/
omnisport). Jongeren vanaf 14 jaar engageren zich binnen de Buffalo League als jeugdleider
van en voor deze kinderen. Samen maken ze kennis met het sport- en vrijetijdsaanbod in de
buurt en worden ze naar deze clubs en verenigingen toegeleid.
Met dit initiatief wil VIDS voetbal gebruiken om enerzijds drempels naar bestaande vrije tijdsbestedingen te verlagen en opstartende initiatieven in de verschillende wijken te versterken,
tegelijkertijd wil VIDS jongeren en ouderen laten meedraaien in een nieuw opgerichte organisatie. Op termijn moet de Buffalo League in de verschillende wijken gedragen worden door
kinderen (spelers), jongeren (begeleider, materiaalbeheer, terreinbeheer), ouders, bewoners
(organisatie) uit de wijk zelf.
Toeleiding naar bestaande voetbal- en sportclubs vormt soms een probleem. Door trainingen/wedstrijden te organiseren in samenwerking met bestaande voetbalclubs (ETT clubs) en
andere sportclubs in de verschillende wijken willen we fysieke en psychologische drempels
verlagen. Door de trainingen, wedstrijden en een deel van de activiteiten op de accommodatie van de club te organiseren, leren kinderen/jongeren en ouders uit de buurt kennismaken
met de club en omgekeerd. De trainingsmomenten van Buffalo League zullen aansluiten op
de reguliere trainingen van de club uit de wijk.
De kinderen worden begeleid door stagiairs van de Artevelde Hogeschool en één Buurtsportwerker in opleiding (vzw Jong). Vzw Voetbal in de stad coördineert.
Er zijn 5 klassementen:
• Gezondheid: kinderen gaan binnen het traject aan de slag rond gezonde voeding en een
gezonde leefstijl. Zo organiseren ze zelf gezonde catering rond hun activiteiten (bv. een
gezond vieruurtje) en organiseren ze een gezond ontbijt op een tornooidag.
• Creativiteit: kinderen en hun ouders gaan samen met buurtbewoners aan het knutselen.
Elke voetbalploeg heeft supporters die spandoeken maken, liedjes bedenken, dansen,...
Hierbij wordt samengewerkt met andere verenigingen in de buurt : bv. crea's, dansverenigingen, ouderenorganisaties, …
• Buurtgerichte actie: elke groep zal een aantal buurtgerichte acties doen ter verhoging
van de leefbaarheid en ter versterking van de sociale cohesie van de buurt. Bv. buurtontbijt voor mensen uit de straat van het 'stadion', het verzorgen van bediening op een quiz
van ouderen uit de wijk, het proper houden van 'het stadion'.
• Sportief: de verschillende ploegen van de verschillende wijken zullen wedstrijdjes voetbal
spelen tegen elkaar.
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• Fair Play en Respect: de kinderen en jongeren verdienen bij alle activiteiten punten door
hun gedrag en werken actief rond diversiteit en gelijke kansen.
De ploegjes van elke leeftijdscategorie (6-8 jaar, 8-10 jaar, 10-12 jaar) die over alle klassementen heen het hoogst scoren winnen de Buffalo League.

Het project draait niet enkel rond de deelnemende kinderen. Ouderen (14+) krijgen eveneens
de kans om te participeren aan het project door een rol op te nemen binnen de omkadering
van de verschillende ploegjes: assistent-coach, assistent-kok, assistent-materiaalmeester, …
Op die manier worden ook ouders en geëngageerde vrijwilligers uit de buurt bij het project
betrokken. De jongeren, ouders en andere wijkbewoners zullen ook via de buurtgerichte
acties en de acties rond creativiteit en gezondheid bij het project betrokken worden.
Op deze wijze wordt de Buffalo League een dynamiserende factor binnen de deelnemende
wijken, waarbij het merk KAA Gent en voetbalwaarden als samenspel, respect en fairplay
maximaal worden benut voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Verdere aanpak
De Buffalo League loopt momenteel in een experimentele fase in Nieuw Gent. De Buffalo
League zal de komende jaren ook in twee andere wijken georganiseerd worden. In 2018 volgt
een tweede wijk, in 2019 een derde.

3.2.4.2. Voetbal & buurtsport
Niet enkel Voetbal in de stad is een belangrijke actor, de unit Buurtsport van de Sportdienst
is dat evenzeer. Deze unit zal vanuit haar regierol inzake buurtsport samen met haar partners het bestaande voetbalaanbod versterken door de interne en externe communicatie te
stroomlijnen en daar waar er hiaten in het aanbod zijn voorstellen van (al dan niet gezamenlijke) acties uit te werken, … Zo is er op dit ogenblik reeds een duidelijke link naar voetbal
wanneer de Sportmobiel uitrijdt in de zomervakantie. De lokale organisatie van ‘elektrabel
street heroes’ wordt eveneens via de Sportmobiel opgenomen. Verder is er ook voortdurend
een panna-kooi aanwezig wanneer de Sportmobiel uitrijdt.

3.2.4.3. Voetbal & school
Momenteel loopt er, in het bijzonder in Nieuw Gent-Steenakker, een goede samenwerking
tussen Brede School en vzw Voetbal in de stad, de community-werking van KAA Gent. Met
projecten als Buffalo Cup, Buffalo League, Buffalo Dance Academy en het Leercentrum KAA
Gent wordt nu reeds een brug gebouwd tussen de Buffalo’s en de Gentse onderwijswereld.
De Buffalo Cup is een klassencompetitie die jaarlijks georganiseerd wordt door Voetbal in de
stad in de wijk Nieuw Gent. Sinds 2016 wordt de Buffalo Cup georganiseerd voor alle 5e en
6e leerjaren van de lagere scholen in Nieuw Gent. De verschillende klassen gaan gedurende
een aantal weken (start 3e week april, einde weekend 20 mei) aan de slag rond een aantal
thema’s. Het zijn deze thema’s waar ze als klas uiteindelijk ook op beoordeeld worden. Net
zoals bij de Buffalo League is de Buffalo Cup een inclusief verhaal, de kinderen die minder
geïnteresseerd zijn in het voetballend gedeelte kunnen een evenwaardige rol opnemen als
supporter, kok, trainer, …
Om ervoor te zorgen dat de bijdrage van elk kind evenwaardig is werden 5 klassementen gecreeërd. Om als klas de eindoverwinning te kunnen behalen, is het belangrijk goed te scoren
op alle vlakken.
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De 5 klassementen:
• Gezondheid: kinderen gaan binnen het traject aan de slag rond gezonde voeding en een
gezonde leefstijl. Op de finaledag wordt een gezonde ontbijtmarkt georganiseerd, elke
klas heeft er een eigen standje. Dit standje wordt beoordeeld op creativiteit en gezondheid. De kinderen van de verschillende klassen ontbijten die dag samen.
• Creativiteit: kinderen en hun ouders gaan samen aan het knutselen. Elke voetbalploeg
heeft supporters die spandoeken maken, liedjes bedenken, dansen,... Op de finale dag
vindt een optocht plaats van de refter van één van de scholen (Sint-Jozef) naar het Rerum
Novarum-plein. Elke klas krijgt op dat moment de kans om met hun supportersinitiatieven
naar buiten te komen. Ook tijdens de wedstrijden worden de supporters van de klassen
beoordeeld.
• Buurtgerichte actie: elke klas onderneemt een buurtgerichte actie om de leefbaarheid
van de wijk te verhogen en ter versterking van de sociale cohesie van de buurt. Bv. spelletjesnamiddag met ouderen uit de wijk, pannenkoekenbak met mensen met een beperking,
het verzorgen van bediening op een quiz van ouderen uit de wijk, het proper houden van
'het stadion, …
• Sportief: de verschillende klassen spelen op de finaledag een aantal wedstrijden tegen
elkaar. De wedstrijden vinden plaats tussen de woontorens in de buurt Nieuw Gent, op het
grasveldje.
• Fair Play en Respect: de kinderen en jongeren verdienen bij alle activiteiten punten door
hun gedrag en werken actief rond diversiteit en gelijke kansen. De klassen worden beoordeeld op hun gedrag tijdens de wedstrijden, de buurtgerichte acties, …
De klas die over alle klassementen heen het hoogst scoort wint de Buffalo Cup en mag als
vertegenwoordiger van de Stad Gent en KAA Gent naar het finaletornooi dat georganiseerd
wordt door de Pro League.
De Gentse voetbalwereld kan in de toekomst nog meer een partner zijn voor Brede Schoolinitiatieven. Een mogelijke volgende stap is een nauwere samenwerking tussen de Gentse
onderwijswereld en de lokale Gentse voetbalclubs. Waar een kwaliteitsvolle infrastructuur
aanwezig is, moet het mogelijk zijn deze ook binnen de schooluren meer te benutten voor
sport- en spelactiviteiten van scholieren.

3.3. Voetbal is voor iedereen
Zoals in de inleiding aangegeven, is het onze ambitie om in Gent het voetbal aantrekkelijk,
toegankelijk en plezierig te maken (en te houden) voor zo veel mogelijk mensen. Toch kunnen
we vandaag niet om de vaststelling heen dat er nog heel wat mensen hun geliefde sport
niet kunnen beoefenen. Enerzijds omdat er onvoldoende (voetbal)capaciteit voorhanden
is, anderzijds omdat er voor sommige groepen “drempels” bestaan. In dit hoofdstuk geven
we aan hoe we voor een aantal van die doelgroepen de komende jaren die drempels willen
wegwerken.

3.3.1. Diversiteit in het Gentse voetbal
Voetbal is een sport die overal wordt gespeeld. Over alle grenzen heen is de taal van de bal
universeel. Jongens, meisjes, kinderen, opa’s, iedereen houdt van het spelletje. Het brengt
mensen samen om te spelen, te supporteren of te babbelen over voetbal. Om die diversi-
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teit maximaal te garanderen werd o.a. in de huurovereenkomsten met de voetbalclubs de
non-discriminatieclausule opgenomen , organiseert Elk Talent Telt Fairplay Weekends, is er in
de schoot van elk talent Telt een werkgroep Fairplay opgericht, …

ECM-beleid
Ook in Gent kan voetbal kansen bieden aan kinderen en jongeren van etnisch-culturele minderheden (ECM) om zich aan te sluiten bij een groep en zo de kansen om zich te integreren
te verhogen.
De eerste stap daarin is om die kinderen en jongeren voetbalmogelijkheden aan te bieden.
Iedereen moet in de buurt kunnen voetballen met wie hij/zij dat wenst te doen. Bij de georganiseerde clubs moet er voornamelijk gestreefd worden naar een inclusieve ploeg waar
iedereen welkom is en waar aan integratie kan gedaan worden. Waar er geen clubwerking is,
moeten alternatieven via buurtsport en pleintjesvoetbal aangeboden worden.

Kansarmoede
Voetbal is een vrij toegankelijke sport. Toch is bij een club aansluiten niet altijd gemakkelijk,
de drempels die moeten overwonnen worden zijn soms (te) hoog voor mensen in kansarmoede.
Ook hier is de eerste stap een aanbod aan plaatsen in de stad waar ongestoord kan gevoetbald worden. De volgende stap is dat kinderen terecht kunnen bij laagdrempelig georganiseerde voetbalactiviteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld voetbaltornooien, initiaties, wekelijkse
trainingen op pleintjes,... zijn.
Een soms moeilijkere volgende stap is deze naar de clubwerking. Hier zijn een aantal drempels. Zo moet er bij de clubs plaats zijn voor deze kinderen. Veel vrije plaatsen in het Gentse
jeugdvoetbal zijn er niet en de vrije plaatsen worden meestal niet ingenomen door kinderen
uit kansengroepen. Ten tweede is de verplichting voor de ouders heel groot naar vervoer,
aankoop kledij, verteer in de kantine, …
Ideaal zou zijn dat inschrijving bij de club kan gebeuren met de Uitpas. Dan kunnen personen
onder de armoedegrens aan 20% van het lidgeld inschrijven. Voor de clubs is dat momenteel
nog een te grote investering.
De stad heeft daarom een regeling uitgewerkt waarbij de inbreng van de clubs bij het UiTPAS-systeem beperkter wordt. Daarbij wordt weliswaar vastgehouden aan het systeem van
solidaire kostendeling (40% terugbetaling Stad Gent/40% gedragen door aanbieder/20%
betaald door deelnemer) maar dit geldt slechts voor de eerste 5% van het aantal deelnemers met kansentarief. Zijn er meer deelnemers aan kansentarief dan 5% van het totale
deelnemersaantal, dan vervalt voor de overige participaties aan kansentarief de solidaire
kostendeling en draagt de stad 80 % van de kost.

Holebi-beleid:
Geen enkele andere voetbalorganisatie in België dan KAA Gent heeft in de voorbije jaren
rond deze thematiek gewerkt.
2013
• Een Kickertafel rond diversiteit
• Foto’s Kickertafel diversiteit
• Holebi of hetero, maak er geen spel van
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2014
• KAA Gent ondertekent Gentse regenboogverklaring
• Hannes Van der Bruggen in campagne Cavaria
• Allemaal anders, allemaal Buffalo
2015
• Opname diversiteit (non-discriminatie en holebi-acceptatie) in Gents charter jeugdvoetbal
Elk Talent Telt (12 clubs)
• Profielfoto KAA Gent op Facebook in regenboogkleuren

KAA Gent werkte mee aan de KBVB-toolkit, stewards van KAA Gent volgden vorming rond
het thema en het verbod op holebi-haat werd expliciet opgenomen in het reglement van
inwendige orde van de Ghelamco Arena. Daarom was het incident met Benito Raman (“Alle
boeren zijn homo’s”) des te pijnlijker.
Dit incident illustreert hoe alle campagnes ten spijt, de voetbalwereld nog steeds worstelt
met holebi’s. Er wordt niet over gesproken of de term wordt gebruikt om tegenstanders te
beschimpen. Maar heel langzaam komt hier wat verandering in. Enkele voetballers kwamen
uit de kast. Maar toch blijft het een minderheid die zich durft te outen uit schrik voor de
reactie van de ploeg.
Vrouwenvoetbal daarentegen heeft nog steeds onterecht het imago een 'sport voor lesbische vrouwen' te zijn.
Wij roepen de Gentse voetbalclubs op zich te “outen” als holebi-vriendelijke club. Dit moet
niet met een luide schreeuw, maar kan eerder subtiel door een logo op de website en een
actie op een bepaald moment . Wij nodigen hen uit om aan de slag te gaan met de toolkit
“Holebi of Hetero, maak er geen spel van.”
Deze toolkit werd ontwikkeld in samenwerking met o.a. Cavaria, de koepel van Vlaamse en
Brusselse holebi- en transgenderverenigingen, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
voor Racismebestrijding (tegenwoordig: Unia), en de partners uit de voetbalwereld. De toolkit
is vooral een praktisch instrument. Het geeft enerzijds de ‘theorie’, aangevuld met weetjes
en cijfers, maar is ook een instrument waarop organisaties kunnen terugvallen als ze acties
in het kader van homofobie willen ontwikkelen.
• De toolkit kadert de problematiek, geeft een overzicht van (inter)nationale organisaties
die zich gespecialiseerd hebben in de materie (zoals FARE, Alliantie Gelijkspelen, Paris
Foot Gay en Football vs Homophobia,...) en beschrijft voorbeelden van acties uit zowel
binnen- als buitenland die kunnen inspireren (zoals “Homofobie? Geen bal aan!” van de
Mechelse vzw Hattrick in samenwerking met KV en Racing Mechelen).
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• Er wordt een kant-en-klare vorming uitgewerkt die gebruikt kan worden in de opleiding
van trainers, scheidsrechters, stewards en veiligheidsverantwoordelijken, maar die ook
voor clubs en hun besturen of supportersverenigingen een handig instrument is. Het
doel van de vorming is bewustmaking rond het thema en concrete handvaten bieden om
het thema aan te kaarten.
• Daarnaast gaat de toolkit ook dieper in op wat clubbesturen, voetbalfederaties en -bonden, trainers, supportersverenigingen, scheidsrechters, e.a. concreet kunnen doen om
discriminatie, en homofobie in het bijzonder, in het voetbal tegen te gaan.
Binnen de werkgroep Fair-Play en Respect (gedragen door vertegenwoordigers van de
verschillende ETT-partnerclubs) zullen de komende jaren acties ontwikkeld worden om campagnes op te starten die in het verlengde liggen van het holebi-beleid. Binnen deze zelfde
werkgroep worden tevens initiatieven ontwikkeld ter bevordering van meer respect op en
naast het veld (fair-play actieweekends) alsook initiatieven om racisme te bestrijden.
Conclusie
Je moet voetbal op verschillende plaatsen onder verschillende vormen aanbieden, zodat iedereen de kans heeft om te voetballen. Dit moet gaan van pleintjesvoetbal tot het doorstromen naar een elitewerking. De verschillende Gentse clubs met KAA Gent als voorbeeldclub
spelen hierbij een belangrijke rol. Vzw Voetbal in de stad moet hierover waken en samenwerken met de verschillende partners.
Om het contact tussen de clubs en de kinderen beter te laten verlopen, kunnen brugfiguren – délégués, jeugdcoördinatoren, trainers … – de link zijn tussen enerzijds de kinderen en
de ouders en anderzijds de sportclubs. Het is belangrijk dat de mensen en de kinderen een
contactpersoon hebben die ze regelmatig zien en waar ze bij terecht kunnen.

3.3.2. Jeugdvoetbal
Uit de SWOT-analyse blijkt dat de uitdagingen op het vlak van jeugdvoetbal immens zijn.
Vandaag al hanteren de meeste voetbalclubs wachtlijsten en het ziet er niet naar uit dat daar
in de nabije toekomst snel verandering in zal komen. Integendeel, het aantal kinderen in de
leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zal de komende jaren alleen maar toenemen. De problematiek zal
alleen maar nijpender worden.
Het Gentse voetbal kampt met capaciteitsproblemen zowel op het vlak van infrastructuur
als op het vlak van omkadering (nog geen 20% van de trainers beschikt over de nodige VTSkwalificaties). De aanpak van dit capaciteitsprobleem moet dan ook onze absolute topprioriteit worden. Op het infrastructureel luik werd in een vorig hoofdstuk ingegaan. Het aspect
van de gekwalificeerde trainers wordt hier behandeld.
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Daarnaast is het belangrijk dat voetbalclubs toegankelijk zijn voor iedereen. Nog te vaak
worden kinderen (volwassenen) uit kansengroepen geconfronteerd met een aantal drempels.

3.3.2.1. In het kader van het project “Elk Talent Telt” worden aangepaste opleidingen georganiseerd
We moeten realistisch zijn. Ook al komt er een versoepeling van de huidige opleidingen, voor
veel voetbalpapa’s en -mama’s die vandaag op het veld trainingen geven, blijft een initiator
C-opleiding een onbereikbaar doel. Vandaar dat “Elk Talent Telt” periodiek een basisopleiding
zal aanbieden waarbij niet enkel gefocust wordt op de sporttechnische aspecten maar evenzeer belang gehecht wordt aan de maatschappelijke, pedagogische en didactische vorming
van jeugdtrainers.
Trainers:
• Opleidingstraject voor jeugdtrainers (door VIDS georganiseerd), betreft een basisopleiding
(traject = 6 sessies/seizoen) met focus op ontwikkeling van sporttechnische, sociaal-maatschappelijke en didactische vaardigheden jeugdtrainers. (30 jeugdtrainers/seizoen)
• Initiator C KVE Drongen: met de Elk Talent Telt clubs werd afgesproken om de initiator C
cursus elk jaar bij één van de partnerclubs te organiseren. Dit seizoen gaat de cursus door
bij KVE
• Stage Elk Talent Telt: per partnerclub lopen drie trainers een week stage bij de jeugdopleiding van KAA Gent. Jeugdtrainers van partnerclubs krijgen hierbij de kans om in interactie
te gaan met gediplomeerde, ervaren jeugdtrainers van KAA Gent. ( 30 per seizoen)
• Demotrainingen: er wordt bij elke partnerclub Elk Talent Telt een demotraining onderbouw
en midden/bovenbouw georganiseerd. Deze training wordt verzorgd door gediplomeerde, ervaren jeugdtrainers van KAA Gent (2 demotrainingen op oefencomplex KAA Gent).
De demotrainingen worden gevolgd en achteraf besproken met de jeugdtrainers van de
partnerclub.
Jeugdcoördinatoren:
• Opleidingstraject voor jeugdcoördinatoren (door VIDS georganiseerd), betreft een basisopleiding (traject 6 sessies/seizoen) met focus op ontwikkeling van sporttechnische,
sociaal-maatschappelijke, didactische en organisatorische vaardigheden. (10-15 deelnemers/sessie)
Clubmedewerkers:
• Opleidingstraject voor clubmedewerkers (door VIDS georganiseerd), betreft een basisopleiding (traject 5 sessies/seizoen) met focus op ontwikkeling van sporttechnische,
sociaal-maatschappelijke, didactische en organisatorische vaardigheden.
(10-15 deelnemers/sessie)

3.3.2.2. Een Charter voor het Gentse jeugdvoetbal
Voetbal in de stad is erin geslaagd de Gentse voetbalclubs te verenigen rond een gemeenschappelijk doel. Dit doel is verwoord in een charter dat op 8/09/2015 door 12 partnerclubs
werd getekend. In 2016 sloot ook FC Rooigem zich aan bij de samenwerking waardoor het
partnerschap nu 13 clubs telt.
In dit charter engageren de Gentse voetbalclubs en de Stad Gent zich om zoveel mogelijk
Gentse kinderen en jongeren die willen voetballen de kans bieden om dit te kunnen doen:
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3.3.3. Damesvoetbal
Damesvoetbal wint enorm aan populariteit. Steeds meer meisjes vinden hun weg naar het
voetbalterrein. Met de KAA Gent Ladies heeft Gent een club actief in de hoogste afdeling: de
Super League. Nu de Ladies een vaste stek gevonden hebben op Jan Yoens en de Neptunus-site zijn alle elementen aanwezig om het damesvoetbal in Gent verder uit te bouwen.
Toch mogen we niet alle eieren in het mandje van de KAA Gent Ladies leggen. Het zou goed
zijn mochten de andere clubs, verspreid over het Gentse grondgebied, eveneens een aanbod
uitbouwen. Een aantal doen dit al en hebben volwaardige vrouwenteams: KVE Drongen,
Excelsior Mariakerke, Hou ende Trou Zwijnaarde en Jago Sint Amandsberg. Nog andere clubs
overwegen de stap te zetten, maar botsen op het gekende capaciteitsprobleem.
Sommige meisjes tenslotte moeten opboksen tegen vooroordelen in hun omgeving. Clubs
bereiken die meisjes moeilijk. Hier is een rol weggelegd voor buurtsport. Zij staan het dichtst
bij de lokale gemeenschap en kunnen met een heel laagdrempelig aanbod in een informele
setting de meisjes (en hun omgeving) over de streep halen.
Om de uitdagingen m.b.t. vrouwenvoetbal in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan
te reiken wordt een werkgroep meisjesvoetbal opgericht. Er zal binnen deze werkgroep een
concreet actieplan opgemaakt worden.
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3.3.4. G-voetbal
G-voetbal is in Gent volop aan het groeien. Momenteel zijn er 6 voetbalploegen die open
staan voor G-sporters. Vier van deze clubs hebben als doelgroep sporters met een verstandelijke beperking, één staat open voor sporters met een psychische beperking en één voor
sporters met een auditieve beperking. Er is ook interesse om in het najaar te starten met een
ploeg voor sporters met een fysieke beperking. Twee van de zes clubs zijn in het afgelopen
jaar ontstaan.
Met deze clubs heeft de stad binnenkort een aanbod voor voetbal voor vier van de vijf
doelgroepen binnen G-sport. Samen met de G-sportpartners zal nagegaan worden of er in de
toekomst five a side voetbal (doelgroep visuele beperking) kan opgestart worden.
Net zoals bij de jeugd het geval is, is er ook hier nood aan meer trainers. De VTS plus opleiding ‘Omgaan met G-sporters’ kan iedereen volgen en heeft in 2017 opnieuw plaats in Gent.
Om de cursus G-voetbal initiator te volgen, moet je eerst het algemeen diploma initiator
voetbal hebben.
Binnen de Sportdienst is een consulent G-sport aangesteld die voor de periode 2017 – 2018
een actieplan G-sport heeft opgemaakt . Ook voetbal wordt hierin meegenomen.
In Oost-Vlaanderen is er een werkgroep “G–voetbal” Oost Vlaanderen met als doel het
G-voetbal in Oost-Vlaanderen te structureren en te organiseren. In deze werkgroep zitten
verschillende G-sportpartners en ook de consulent G-sport van de Sportdienst.
Vanuit Voetbal in de stad worden de Elk Talent Telt partnerclubs aangemoedigd en ondersteund om een G-werking op te starten/verder uit te bouwen. Daarbij zal er in eerste instantie naar gestreefd worden om het G-sportaanbod optimaal over het Gentse grondgebied te
spreiden. Het organiseren van een G-voetbalwerking werd ook opgenomen als criteria in het
ondersteuningsfonds Elk Talent Telt.

3.3.5. Senioren
Een leven lang voetballen blijkt voor velen een onhaalbare kaart. De knieën laten het al eens
afweten, spurtjes trekken wordt moeilijker, het leeftijdsverschil met de tegenstander te groot, ...
Met spijt in het hart haken heel wat senioren af. In de meeste gevallen verliezen ze twee keer:
een gezonde beweegactiviteit, maar ook nog eens het sociaal contact.
Voor die doelgroep is wandelvoetbal, de nieuwe voetbalvorm die komt overgewaaid uit Engeland, een zegen. Bij wandelvoetbal mag je niet lopen, sterker nog: dan krijg je een vrije trap
tegen. Ook het maken van slidings is verboden. Wandelvoetbal wordt gespeeld op een kwart
veld met kleine doeltjes, zonder keeper. Het voetbal staat centraal, al wordt ook de beruchte
‘derde helft’ niet vergeten.
Voetbal in de Stad realiseerde met middelen van de Europese Commissie, en in samenwerking met het OCMW en voetbalclub HT Zwijnaarde in 2016-2017 een wandelvoetbalclub verbonden met KAA Gent, de HT Gantoise Legends. Bedoeling is om (vereenzaamde) senioren
(uit kansengroepen) te rekruteren voor deze club. De Europese Commissie steunt dit project
met het oog op het ontwikkelen van een methodiek die vervolgens kan uitgedragen worden
naar andere clubs.
Het voordeel van wandelvoetbal is dat senioren hun geliefkoosde sport kunnen blijven beoefenen. En ook de club vaart wel. Want vele van die senioren nemen ook vrijwilligerstaken op.
Voor alle partijen een mooie win-win.
Voetbal in de stad streeft ernaar om het wandelvoetbal binnen het Gentse partnerschap
verder te promoten en te ondersteunen (o.a. via ondersteuningsfonds ETT, wandelvoetbal
opgenomen als criteria).
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3.4. Voetbal is winnen
3.4.1. Elk Talent Telt
In het stedelijke beleid voor voetbalclubs en jeugdvoetbal wordt een onderscheid gemaakt
tussen topsport en breedtesport. De professionele en semiprofessionele voetbalclubs KAA
Gent en KRC Gent-Zeehaven werken nauw samen met als doel topsporters op te leiden (de
top van de piramide). De andere Gentse voetbalclubs werken als aanbieders van breedtesport: sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis [de
basis van de piramide). Elk Gents kind krijgt de kans te voetballen op zijn/haar niveau met
aandacht voor sportieve én persoonlijke competentieverwerving.

3.4.1.1. Samenwerking tussen KAA Gent en KRC Gent-Zeehaven
KAA Gent en KAC Gent Zeehaven groeien naar een steeds nauwere samenwerking waarbij
getalenteerde jeugdspelers vanuit KRC Gent Zeehaven naar KAA Gent doorstromen. Spelers
die niet langer bij KAA Gent kunnen blijven, maken de omgekeerde beweging richting KRC
Gent Zeehaven. Ook spelers van de U21 en de U19 worden in sommige gevallen uitgeleend bij
KRC Gent Zeehaven om hen daar meer speelkansen te kunnen bieden.

3.4.1.2. Samenwerking tussen alle Gentse voetbalclubs
De voetbalclubs aan de basis van de piramide, de lokale clubs, werken samen met als doel
kwalitatief, geëngageerd jeugdvoetbal aan te kunnen bieden. Hierbij wordt voetbal ook als
middel gebruikt om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Dit
gebeurt steeds in samenwerking met partners uit de wijk, die gelijkaardige doelstellingen
nastreven. Samenwerking met lokale partners werkt drempelverlagend.

3.4.1.3. Naar een gezonde spelersmobiliteit
Binnen de Gentse setting vertrekken we aan de basis (12 clubs) van onze piramide: de lokale
clubs die breedtesport aanbieden. Deze clubs zijn voornamelijk actief in de gewestelijke,
provinciale reeksen van het voetbal. Op de volgende trap van de piramide staat KRC Gent
Zeehaven, een traditierijke club die actief is in de 2e amateurklasse A en met zijn jeugd op
interprovinciaal niveau actief is. Aan de top van de piramide staat KAA Gent, het uithangbord
van het Gentse voetbal. KAA Gent is met zijn jeugd actief op elite niveau. De dameswerking
van KAA Gent, de KAA Gent Ladies, spelen met hun jeugd in de gewestelijke reeksen.
Er dient een gezonde spelersmobiliteit te bestaan binnen de Gentse setting waarbij Gents
toptalent, zowel jongens als meisjes, alle kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. Hierbij moeten de lokale clubs te allen tijde gerespecteerd worden. De clubs, ouders en betrokken
spelers op een correcte, ethische manier behandelen staat centraal. Omgekeerd moet men
kinderen die zich niet kunnen handhaven aan de top van de piramide een plaats kunnen
geven bij één van de andere clubs, liefst in een vertrouwde omgeving waarbij men het welzijn
en welbevinden van het kind en de ouders voorop stelt. Op die manier kunnen we Gents
talent binnen Gent houden en kan Gents toptalent alle kans krijgen om zich te ontwikkelen
binnen een vertrouwde omgeving.
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3.4.1.4. Versterk de basis
Om een continue instroom aan Gents talent te kunnen verzekeren, is het van het grootste
belang om als beleidsmaker te investeren in de lokale clubs, die de basis van de piramide
vormen. Om de kwaliteit op te krikken is het noodzakelijk om vanuit het beleid en vanuit de
top van de piramide de basis te versterken. Hoe sterker de basis, hoe meer talent zijn weg
naar de top zal vinden.
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4.

Aanbevelingen t.a.v. de Vlaamse Federatie
Voetbal

Een belangrijke partner om de ambitieuze doelstellingen uit deze nota te realiseren is de
Vlaams Federatie Voetbal. Vandaar dat we in dit hoofdstuk enkele voorstellen formuleren die
volgens ons de kwaliteit van de Gentse en Vlaamse voetbalclubwerking ten goede kunnen
komen.

4.1. Een analyse
4.1.1. Nood aan een goed evenwicht tussen sport als doel en
sport als middel
De VFV legt de focus op sport als doel: het organiseren van wedstrijden, het aanbieden
van kwalitatieve trainingen … Met de footpass (audits) ligt de klemtoon voornamelijk op het
sporttechnische. Dat weerspiegelt zich ook in de opleidingen die eveneens hoofdzakelijk
sporttechnisch zijn (met focus op jongens).
Clubs uit het Gentse ETT partnerschap geven aan dat het voor hen stilaan onmogelijk
wordt om duurzaam te werken wanneer ze (inter)provinciaal spelen. Het is een voortdurend
gevecht om voldoende gediplomeerde trainers te hebben (en te houden). Trainers weten
dat ze gewild zijn zodat de clubs hen steeds beter moeten betalen. Dit heeft op zijn beurt
gevolgen voor het lidgeld. In een stedelijke context wordt het op die manier erg moeilijk voor
talentvolle voetballertjes om aansluiting te vinden bij de juiste club (lidgeld ligt te hoog).
De VFV creëert op deze manier drempels en zet clubs onder druk daar waar ze eerder het
omgekeerde zou moeten doen: clubs ondersteunen die op een kwalitatieve manier werken én
vermijden dat lidgelden stijgen.
In het voetbal vind je alle lagen van de samenleving en alle culturen terug. Dit maakt voetbal
uniek. Het is dan ook een krachtig middel om, naast het sportieve, te focussen op sociale
vaardigheden en de brede ontwikkeling van het kind. In de trainersopleiding wordt echter
héél weinig aandacht besteed aan het omgaan met diversiteit (etnisch/cultureel, fysieke en
mentale beperkingen) en worden pedagogische en didactische vaardigheden (omgaan met
opvallend gedrag: ADHD, ADD, ASS …, groepsmanagement, omgaan met ouders langs de
lijn …) minder of zelfs niet behandeld. Veel kinderen haken vandaag af omdat ze al snel als
onhandelbaar beschouwd worden, vaak een gevolg van de onwetendheid bij trainers.

4.1.2. Nood aan voetbal als breedtesport
Voetbalclubs zijn in de huidige context bijna exclusief gericht op jongens/mannen van 6 tot
40 jaar. De ideale voetbalvereniging is voor de VFV nog steeds een voetbalclub waarin het
1ste elftal centraal staat, vaak ten koste van de jeugdwerking (lidgelden …).
In de toekomst kunnen ze beter uitgroeien tot voetbalverenigingen waar jongens/mannen en
meisjes/dames van 6 t.e.m. 99 jaar terechtkunnen. Dat kan onder meer door het stimuleren
van wandelvoetbal (voor senioren) en vrouwenvoetbal. De VFV beschikt met de footpass
over een instrument om dit in werkingssubsidies om te zetten.
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4.1.3. Zwakke clubstructuren
Heel wat voetbalclubs hebben een weinig slagkrachtige werking. De trainingen zijn vaak van
laag kwalitatief niveau: amper 30% van de trainers heeft een opleiding genoten. De werking
van veel clubs is weinig of niet transparant. Algemene vergaderingen en raden van bestuur
zijn beperkt in omvang en zijn vaak maar een flauw afkooksel van de verschillende geledingen van de vereniging.

4.2. Waar willen we naartoe?
Een goeie toekomstgerichte voetbalclub:
• ontplooit een werking met een brede basis
• staat midden in de diversiteit van het maatschappelijk leven
• is een open, toegankelijke vereniging waar iedereen welkom is of kan participeren: man/
vrouw, jong/oud, armer/rijker
• biedt kwalitatieve trainingen
• heeft aandacht voor de sportieve aspecten van het voetbal, maar net zo goed voor de sociale vaardigheden, waarden en netwerken die via de sport kunnen worden doorgegeven
• staat midden in de wijk waar hij gevestigd is en zet zijn deuren open voor die wijk (accommodatie, samenwerken met wijkpartners, outreachend werken)
• heeft een transparante financiële werking voor al zijh leden
• heeft een breed en gezond bestuur waarin alle geledingen van de club vertegenwoordigd
zijn: jeugd, ouders, senioren

Hefbomen voor veranderingen
Het Bondsreglement
Via het bondsreglement kan de VFV rechtstreeks bijdragen tot betere clubstructuren.
Verschillende zaken kunnen in dat reglement verankerd worden:
• clubs moeten 1x per seizoen een ledenvergadering organiseren
• leden van de club hebben recht om inzage te krijgen in de boekhouding van de clubs
(vzw’s)
• het bestuur moet een weerspiegeling zijn van de club: vertegenwoording jeugd, ouders,
senioren
• clubs verplichten om deel te nemen aan toegankelijke en praktijkgerichte vormingen voor
bestuurders.
Opleiding
• Organiseren van toegankelijke, relevante vormingen voor bestuurders.
Dat wordt best een kort traject waarin de belangrijkste aspecten van de clubwerking aan
bod komen: fiscaliteit, interne/externe communicatie, vrijwilligerswerking, de laagdrempelige voetbalclub, omgaan met diversiteit, sponsorwerving, werken met databeheersysteem
(excel, word …), community-werking op lokaal niveau …
• Toegankelijke basisopleiding voor trainers.
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De initiator C-cursus is momenteel de meest laagdrempelige cursus die vanuit VFV i.s.m.
VTS aangeboden wordt. Deelnemen aan de cursus en hem succesvol afronden is echter geen
evidente zaak. Het vergt een serieus engagement (1 avond per week, gedurende 5 maanden),
is niet eenvoudig (Europees opleidingsniveau 4) en vraagt een serieuze financiële inspanning
(200 à 300 euro). Concreet betekent dit dat een groot deel van de trainers niet opgeleid
geraakt (in Gent is 70% niet gediplomeerd). Dit leidt tot allerlei problematische situaties:
trainers die jonge kinderen fysieke trainingen voorschotelen, trainers die jonge kinderen op
een verkeerde, vaak negatieve manier coachen …
Er is nood aan een basisopleiding waarbij de trainers de basics op een praktijkgerichte manier meekrijgen. Op die manier kunnen jongeren zich makkelijker scholen (vb. het Elk Talent
Telt-basistraject voor trainers met focus op sporttechnische, sociale en pedagogisch/didactische vaardigheden, 6 sessies).

Subsidiereglement en footpass
FVF kan hier best gas terugnemen. De eisen worden steeds hoger gelegd. Clubs werken
echter met vrijwilligers. Door de eisen steeds hoger te leggen, verhoog je de werkingskosten
en onrechtstreeks ook de inschrijvingsgelden. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid en
de werking van de clubs.

Hoofdstuk 5

Aanbevelingen t.a.v.
de Vlaamse Regering
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5. Aanbevelingen Vlaamse regering
Een sportinfrastructuurfonds voor de vernieuwing van de bestaande kunstgrasvelden
Het Vlaams Sportinfrastructuurplan voorziet sinds 2008 in de bouw van multifunctionele
sportcentra, sporthallen, zwembaden en kunstgrasvelden via het systeem van publiek-private
samenwerking (PPS). De private partners en de geselecteerde lokale besturen sluiten een
individuele DBFM-overeenkomst af, waarbij de private partner instaat voor het ontwerp, de
bouw, de financiering en het onderhoud van de sportinfrastructuur gedurende de looptijd
van het contract (10 jaar). Als tegenprestatie betalen de lokale besturen aan de speciale
projectvennootschap (SPV) een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding, waarvan de Vlaamse
overheid 30% subsidieert. Inmiddels zijn er 3 projectoproepen geweest. Een eerste cluster
van kunstgrasvelden (29) werd in 2010 gegund waaronder 7 kunstgrasvelden in Gent. In 2011
werd een tweede cluster van 6 kunstgrasvelden gegund en in 2015 een derde cluster van 28
kunstgrasvelden. Daaronder zaten geen Gentse dossiers.
De komende legislatuur lopen de eerste DBFM overeenkomsten af en zullen de lokale besturen geconfronteerd worden met aanzienlijke kosten om de kunstgrasvelden te vernieuwen.
Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd om het juridisch en financieel kader te creëren om
in de vervanging van deze kunstgrasvelden te voorzien.
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Bijlage 1: overzicht voetbalclubs
1.1. De bij de KBVB aangesloten clubs
1e klasse pro League
Club

KAA GENT VZW

Afdeling eerste ploeg (heren)

Niveau(s) jeugdwerking

1e klasse Pro league KBVB

Nationaal + gewestelijk

2e amateurklasse A
Club

KONINKLIJKE RACING CLUB
GENT ZEEHAVEN VZW

Afdeling eerste ploeg (heren)

Niveau(s) jeugdwerking

2de Amateurklasse A

Interprovinciaal + provinciaal +
gewestelijk

Afdeling eerste ploeg (heren)

Niveau(s) jeugdwerking

2e Provinciale
Club

FC ST-KRUIS-WINKEL VZW

2de Provinciale A KBVB

Gewestelijk

1ste Provinciale KBVB

Provinciaal + gewestelijk

Afdeling eerste ploeg (heren)

Niveau(s) jeugdwerking

KVV HOU ENDE TROU ZWIJNAARDE
VZW

3de Provinciale B KBVB

Gewestelijk

KSC EXCELSIOR MARIAKERKE VZW

2de Provinciale A KBVB

Gewestelijk

KVV ST-DENIJSSPORT VZW

3de Provinciale B KBVB

Gewestelijk

STAND. MUIDE GENT VZW

3de Provinciale B KBVB

Gewestelijk

VC ZWIJNAARDE VZW

3de Provinciale B KBVB

Gewestelijk

VSV VZW

3de Provinciale B KBVB

Gewestelijk

Afdeling eerste ploeg (heren)

Niveau(s) jeugdwerking

FC AVRASYA GENT VZW

4de Provinciale A KBVB

Geen jeugdwerking

STAND. MUIDE GENT VZW B

4de Provinciale B KBVB

Gewestelijk

VV 9000 GENT

4de Provinciale B KBVB

Gewestelijk

JAGO ST-AMANDSBERG VZW

4de Provinciale A KBVB

Gewestelijk

SKV OOSTAKKER VZW

4de Provinciale A KBVB

Gewestelijk

FC AY-YILDIZ GENT : geschorst

4de Provinciale B KBVB

Geen jeugdwerking

/

Gewestelijk

KVE DRONGEN VZW

3e Provinciale
Club

4e Provinciale
Club

SV WONDELGEM
FC ROOIGEM
FC DAMPOORT

/

Gewestelijk

4de Provinciale A KBVB

Geen jeugdwerking
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1.2. De bij de “liefhebbersverbonden” aangesloten clubs

Club

AALTRA EAGLES GENT

Afdeling eerste ploeg (heren)

Niveau(s) jeugdwerking
(gewestelijk, provinciaal,
interprovinciaal en/of nationaal)

3e afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

AFRO BELG UNIONSTARS

Recreatief

Geen jeugdwerking

BANAADIR VZW

Recreatief

Geen jeugdwerking

CHEZ CHOSEKEN

3de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

FC AMBIANCE

2e reeks L.V.V.Meetjesland

Geen jeugdwerking

FC BLIJF JONG

1e afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

FC DE GALLIERS

1e Afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

FC DE GROTE AVOND

Recreatief

Geen jeugdwerking

FC DE WANHOOP

Recreatief

Geen jeugdwerking

FC ELABA

4de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

FC HEILIG HART

4de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

FC JUGENTUS

4de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

FC LEKKERBEK

Recreatief

Geen jeugdwerking

FC LES ENFANTS TERRIBLES
FC PICCOBOYS
FC REAL GANTOISE
FC RINIA VZW
FC SPORTVRIENDEN

1ste afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

Recreatief

Geen jeugdwerking

3de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

Recreatief

Geen jeugdwerking

1ste afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

KILIM VZW

Recreatief

Geen jeugdwerking

KON. VRIENDENKR. SCHEIDSRECHTERS
GEWEST GENT VZW

Recreatief

Geen jeugdwerking

KVIV VOETBAL

Recreatief

Geen jeugdwerking

KWB WONDELGEM FALOS VZW

Recreatief

Geen jeugdwerking

OLYMPIC AMICALE

3de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

PSG

3de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

Recreatief

Geen jeugdwerking

RED STAR OJ
SK LIESKE

3de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

STR KRINGBOYS

2e reeks L.V.V.Meetjesland

Geen jeugdwerking

TC NIEUWLAND

4de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

VC PICASSO

4de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

VK A'GON

3de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

Recreatief

Geen jeugdwerking

3de afdeling LVVBM

Geen jeugdwerking

VK EXSTUDIANTES
VK WILLEN IS KUNNEN

LVVBM : Liefhebbersverbond van Melle // L.V.V.Meetjesland: Liefhebbersverbond Meetjesland
KVV: Kon. Vlaamse voetbalbond: geen competitiekalenders teruggevonden, dus zijn de hierbij aangesloten clubs als “recreatief” aangeduid
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Bijlage 2: de Gentse futsal-clubs
Club

Afdeling eerste ploeg

Jeugdwerking

3de provinciale A – O-Vl

Geen jeugdwerking

1ste provinciale O-Vl

Geen jeugdwerking

Nationaal II A

Geen jeugdwerking

CIMBOM LEDEBERG

3de provinciale A – O-Vl

Geen jeugdwerking

DE DALTONES

3de provinciale A – O-Vl

Geen jeugdwerking

DEJAGER & COMPANY

3de provinciale A – O-Vl

Geen jeugdwerking

FC DE ZEEKAPITINGS GENT

3de provinciale C – O-Vl

Geen jeugdwerking

ARFA GENT
ASLANTEPE GENT
BESIKTAS GENT

FC KROKET

Recreatief

Geen jeugdwerking

3de provinciale A – O-Vl

Geen jeugdwerking

/

Jeugdwerking

1ste provinciale O-Vl

Jeugdwerking

GALATASARAY

2de provinciale B - O-Vl

Jeugdwerking

GENTBRUGGE ALLSTARS

3de provinciale A – O-Vl

Geen jeugdwerking

REAL SINT-AMANDSBERG

Recreatief

Jeugdwerking

SPARTAK GENT

2de provinciale B - O-Vl

Geen jeugdwerking

SQUADRA DEL TIGRE

3de provinciale C – O-Vl

Geen jeugdwerking

STROPKES GENT

3de provinciale A – O-Vl

Geen jeugdwerking

VANEYCK GENT

2de provinciale B - O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC Colo

Recreatief

Geen jeugdwerking

ZVC De Dekker

Recreatief

Geen jeugdwerking

ZVC De Duvels

Recreatief

Geen jeugdwerking

ZVC De Wanhoop Drongen

Recreatief

Geen jeugdwerking

ZVC DEN TIEST GENT

2de provinciale B - O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC Diablo 04

2de provinciale B - O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC FENERBAHCE GENT

1ste provinciale O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC FLOEREFOEF GENT

3de provinciale A – O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC GALACTICOS PIRIBEYLI

2de provinciale B - O-Vl

Jeugdwerking

ZVC Gent Grizzlies

3de provinciale C – O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC Geuze Vesper

Recreatief

Geen jeugdwerking

FC YOUNG BOYS
FUTSAL BESIKTAS JEUGD
FUTSAL TEAM FANATIEK FC BARCELONA

ZVC INDOOR GENT VZW

1ste provinciale O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC Job Oostakker

2de provinciale B - O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC Jong Gent

2de provinciale B - O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC Porters Gent

3de provinciale A – O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC REAL SOCCERSTARS GENTBRUGGE

2de provinciale C - O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC RED AND BLACK

2de provinciale B - O-Vl

Geen jeugdwerking

3de provinciale C - R - O-Vl

Geen jeugdwerking

3de provinciale D – O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC SCHAAKCLUB GENT

Recreatief

Geen jeugdwerking

ZVC Sint-Amandsberg

Recreatief

Geen jeugdwerking

ZVC Sportschuur Gent

3de provinciale A – O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC Tolhuis Gent

2de provinciale B - O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC Vuve Barree

3de provinciale B – O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC Young Ones Gent

3de provinciale C – O-Vl

Geen jeugdwerking

ZVC RSEV GENT
ZVC Samba's Gent
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Bijlage 3: de Gentse minivoetbalclubs
Club

Afdeling eerste ploeg

Jeugdwerking

3de Nationale VMF

Jeugdwerking

BERGERAC RANGERS

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

BERKANE CITY GENT

3de Provinciale A VMF

Geen jeugdwerking

CARAMBA

2de Provinciale A VMF

Geen jeugdwerking

CREATIVO

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

AMERICAN CARS LIEVENS GENT

CULIHOEK WONDELGEM

1ste Provinciale VMF

Geen jeugdwerking

DATSUNSPOR

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

DE BALCOHOLIEKERS

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

DE SMOSSERS

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

3de Provinciale A VMF

Geen jeugdwerking

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

FLAMINGO GANTOISE

3de Provinciale C VMF

Geen jeugdwerking

GHENT UNITED

4de Nationale B VMF

Jeugdwerking

HANGOVER

2de Provinciale B VMF

Geen jeugdwerking

Recreatief

Onbekend

3de Provinciale C VMF

Geen jeugdwerking

FC ALLIANZBOYS
FC DEN STRAKKEN DAS

KJW T LEEBEEKJE VZW
LA VIOLA
MINIVOETBALKERN GENT

Kerncompetitie

Jeugdwerking

MVC Bij Boer Jan

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

MVC DE HOEVE

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

MVC DE PLOEG

Recreatief

Geen jeugdwerking

MVC DE SAUSERS

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

MVC ED REGINA

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

MVC LOURDES OUD LEIDING (LOL)

Recreatief

Geen jeugdwerking

MVC MAS

2de Provinciale A VMF

Geen jeugdwerking

MVC NCN SIENA

3de Provinciale B VMF

Geen jeugdwerking

1ste Nationale VMF

Jeugdwerking

MVC Oude Gloriën

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

MVC Pegasus

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

MVC PSV

Onbekend

Geen jeugdwerking

MVC Qweenie

Recreatief

Geen jeugdwerking

MVC Racing Orval

2de Provinciale A VMF

Geen jeugdwerking

MVC Sao Pinto

3de Provinciale A VMF

Geen jeugdwerking

MVC SINT-PAULUS

Onbekend

Geen jeugdwerking

MVC 'T Mank Girafke

Recreatief

Geen jeugdwerking

MVC OPEL HAECK DRONGEN

MVC Tachttal
MVC Oliver Boys Gent
SAMBALS
SOCA WARRIORS

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

2de Nationale VMF

Jeugdwerking

Kerncompetitie

Geen jeugdwerking

3de Provinciale C VMF

Geen jeugdwerking
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