Actieweekend ‘Fairplay langs de lijn’ in Gents
jeugdvoetbal

Dertien Gentse voetbalclubs ondertekenden in september 2015 het 'Elk Talent Telt'charter. Samen met Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent,
wensen ze een fijne voetbalomgeving te creëren. Binnen het 'Elk Talent Telt'partnerschap werd een werkgroep Fair-Play opgericht. Het actieweekend 'Fairplay
langs de lijn' is een eerste resultaat.

Activiteiten langs en tussen de lijn
Voor de wedstrijden zullen spelers en begeleiders een brief voorlezen aan de ouders en
supporters van de ploegen. Ouders en supporters krijgen de brief mee naar huis. Wie het
te lastig heeft en de nood voelt om negatief te reageren op het spel binnen de lijnen krijgt
een lolly.

Langs de velden van de clubs zullen sensibilisatieborden opgesteld staan. Alle
wedstrijden van de U7 t.e.m. de U9 zullen dit weekend zonder scheidsrechter gespeeld
worden. Op deze manier willen de clubs het spelplezier voor jeugdspelertjes, ouders en
trainers verhogen en hen mee verantwoordelijk maken voor het goede verloop van de
wedstrijden.

Campagnelied
Ouders en kinderen van de dertien partnerclubs maakten een campagnelied met
videoclip. Het lied en de clip werden opgenomen in de Ghelamco Arena van KAA Gent
en zijn te bekijken en te downloaden op de website van KAA Gent.

Vervolgacties
De actie 'Fairplay langs de lijn' zal drie weekends herhaald worden: naast het weekend
van 8 en 9 oktober ook tijdens het weekend van 29 en 30 oktober en 12 en 13
november.

Elk Talent Telt
Met 'Elk Talent Telt' wil vzw Voetbal in de stad in nauwe samenwerking met de Stad Gent,
KAA Gent en de lokale voetbalclubs zo veel mogelijk Gentse kinderen en jongeren de
kans geven om in een kwaliteitsvolle omgeving voetbal te spelen, zowel op pleintjes in de
Gentse buurten als in de provinciale Gentse voetbalclubs.
Clubs van het 'Elk Talent Telt'-partnerschap: KVV Sint-Denijssport, Hou ende Trou
Zwijnaarde, KVE Drongen, VSV Gent, FC Rooigem, Jago Sint-Amandsberg, KRC Gent,
SKV Oostakker, KAA Gent Ladies, KAA Gent, KSCE Mariakerke, Standaard Muide en
Samen Vooruit Wondelgem.

Het samenwerkingsverband 'Elk Talent Telt' stelt zowel maatschappelijke als
sportieve doelen. Binnen het Gentse jeugdvoetbal krijgen op deze manier 2.500
spelertjes een gebalanceerde en kwalitatieve opleiding waarbij ook heel wat
aan aandacht gaat naar thema's als omgaan met elkaar, diversiteit,
ouderparticipatie en fair play.
— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

Samenwerking en ondersteuning

Dit project is een initiatief van vzw Voetbal in de stad (de communitywerking van KAA
Gent) uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent, KAA Gent en KRC Gent. Met de steun
van Telenet, Wilink, Nationale Loterij, Borginsole en Jartazi.
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Informatie
Pierre Van der Veken, stafmedewerker Voetbal in de stad vzw, projectcoördinator 'Elk
Talent Telt', tel 0485 37 24 54, email pierre.vanderveken@voetbalindestad.be
Laurens Teerlinck, Kabinet schepen Resul Tapmaz, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@gent.be
Bevoegd
De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent

OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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