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Komende vijf jaar 3,5 miljoen euro steun voor
KAA Gent Foundation

KAA Gent, de KAA Gent Foundation en de Stad Gent werken al langer samen rond

maatschappelijke projecten, maar sluiten nu voor het eerst een langdurig

convenant. De Stad Gent en KAA Gent ondersteunen de Foundation voor een

periode van vijf jaar met een totaalbedrag van 3,5 miljoen euro.

Meer dan ooit zal de KAA Gent Foundation voetbal gebruiken als middel om sociaal-

maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Dankzij het convenant met de Stad kan de KAA

Gent Foundation zijn projecten de komende jaren verderzetten en uitbreiden.

⏲



De Foundation wil bijvoorbeeld het project rond pleintjesvoetbal in Nieuw Gent ook in andere

wijken uitrollen en het wandelvoetbal voor senioren uitbreiden naar zes kernen tegen 2025.

Maar ook de Gantoise Plantrekkers, een ploeg voor dak- en thuislozen en kwetsbare

Gentenaars, en de Geestige Buffalo’s, een ploeg voor Gentenaars met een psychosociale

problematiek, kunnen dankzij deze convenant blijven bestaan.

'We vonden het een belangrijk signaal om vanuit de Stad voor het eerst een
langdurige convenant af te sluiten met de KAA Gent Foundation én KAA Gent.
Op die manier is de werking van de Foundation voor 5 jaar verzekerd en
erkennen we hen voor hun jarenlange werk om kwetsbare Gentenaars via
sport te helpen.' 
— Sofie Bracke, schepen van Sport 

De rol van de KAA Gent Foundation in Nieuw Gent wordt nog sterker. Met dansactiviteiten in

de Buffalo Dance Academy en omnisport in de Buffalo League is het vrijetijdsaanbod voor

kwetsbare kinderen in de wijk gegarandeerd. Wijkhuis Bij Pino dient als ontmoetingsplek. Ook

de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van de Gentse voetbalclubs wordt verdergezet.

'Sinds de oprichting van de KAA Gent Foundation in 2009 is de samenwerking
tussen lokale overheden en KAA Gent enkel sterker geworden. De resultaten
van de werking van de KAA Gent Foundation mogen gezien worden. In de
komende jaren zullen we meer dan ooit inzetten op onze sterkte: voetbal als
middel, met meer dan twee doelen.'
— Patrick Lips, raad van bestuur KAA Gent en ondervoorzitter vzw Voetbal in de stad

Contact

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Alle informatie over de KAA Gent Foundation

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

mailto:eline.creve@stad.gent
https://www.kaagent.be/nl/foundation
mailto:schepen.bracke@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Betrokken

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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