Voetbal in de Stad

Sociaal Charter KAA Gent
De professionele voetbalorganisatie KAA Gent kan pas goed functioneren als ze kan steunen op een sterk
economisch en een groot maatschappelijk draagvlak.
Een sterk economisch draagvlak is noodzakelijk om de competitieve slagkracht van KAA Gent verder uit
te bouwen. KAA Gent streeft als sportclub naar het behalen van sportieve successen, fair play en het
ontwikkelen van voetbalvaardigheden en competenties. KAA Gent verbindt dit streven aan verantwoord
ondernemerschap.
Het beheer van KAA Gent steunt op diverse waarden. Integriteit, transparantie, non-discriminatie,
veiligheid, en comfort en toekomstgericht denken zijn waarden die in de relatie met de verschillende
geledingen van de club – bestuur, personeel, sportieve staf, spelers, sponsors én supporters – voorop
staan.


Integriteit

KAA Gent stelt in zijn sportieve en economische werking eerlijk en oprecht handelen voorop.


Transparantie

KAA Gent wil als voetbalorganisatie transparant en toegankelijk zijn en dit voor alle leden van de
Gentse voetbalfamilie.


Non-discriminatie

KAA Gent voert een actief non-discriminatiebeleid en verwerpt uitdrukkelijk iedere vorm van
discriminatie en racisme.


Veiligheid en comfort

KAA Gent wil elke stadionbezoeker in een veilige en comfortabele omgeving van sprankelend voetbal
laten genieten. In elk contact met de supporters staat klantvriendelijkheid voorop.


Toekomstgericht denken

KAA Gent moet een economisch gezonde en sportief competitieve club zijn. Elke beleidsbeslissing is
ingegeven door de permanente zorg om het duurzame karakter van KAA Gent te versterken.
Een sterk maatschappelijk draagvlak is noodzakelijk omdat in de competitieve voetbalomgeving een sterke
inbedding in onze lokale gemeenschap Gent de beste garantie biedt voor een duurzaam bestaan.
Daarom werkt KAA Gent bij het zakelijke beheer en bij de sportieve werking aan een groter
maatschappelijk draagvlak en dit door de band met Gent en de Gentenaars te vergroten, het positieve en
eigen karakter van KAA Gent te versterken, de supporters als partners van de club te waarderen, de
stadionpoorten te openen en het maatschappelijk engagement van KAA Gent structureel uit te bouwen.


De band met Gent en de Gentenaars vergroten

KAA Gent wil op een positieve manier de speciale band met Gent en de Gentenaars verder
uitbouwen door via laagdrempelige initiatieven, binnen en buiten het stadion, meer inwoners van de
stad te laten kennismaken met de club.



Het positief en eigen karakter versterken

KAA Gent gelooft in het positieve karakter van voetbal en in de kracht van het eigen karakter van
Gent. Waar mogelijk zal KAA Gent ijveren voor professionalisme, integriteit en verantwoordelijkheid
in de voetbalsport.


Supporters als partners waarderen

KAA Gent erkent en respecteert de bijzondere bijdrage van de supporters aan de club. Daarom
garandeert KAA Gent een open dialoog tussen het beleid en de supporters, een laagdrempelige
toegang tot het stadion en samenwerking bij de organisatie van supportersactiviteiten.


De stadionpoorten openen

KAA Gent wil de deuren van het stadion opengooien voor Gent en de Gentenaars. De infrastructuur
wordt niet enkel benut voor sportieve of commerciële doeleinden maar evenzeer voor activiteiten met
een bijzonder sociaal-cultureel en maatschappelijk karakter.


Het maatschappelijk engagement structureel uitbouwen

KAA Gent wil als professionele voetbalorganisatie een verantwoordelijke rol spelen in de stad en zal
zijn wervende kracht inzetten voor de organisatie van een maatschappelijke werking. Deze werking
wordt structureel ingebed in het beleid van de club.
KAA Gent wil op basis van de principes van verantwoord ondernemerschap en maatschappelijke
verantwoordelijkheid in Gent een Open Stadionwerking realiseren met de volgende doelstellingen:


meer mensen bij KAA Gent betrekken, in het bijzonder mensen voor wie er een drempel
bestaat, zoals vrouwen, kinderen, mensen met een handicap, mensen met een andere etnischculturele achtergrond en sociaal minderbedeelden;



in Gent en de Gentse regio een actief verantwoordelijke rol spelen door samen met het brede
veld van maatschappelijke en sociaal-culturele actoren bestaande en nieuwe acties en projecten
inhoudelijk en organisatorisch te versterken;



in Gent en de Gentse regio een ambassadeur zijn voor sport en gezondheid, diversiteit,
non-discriminatie en gelijke kansen door actief mee te werken aan onderwijs- en
opleidingsprogramma’s gericht op gezondheid en welzijn, maatschappelijke integratie en sociale
emancipatie.

Daarom reikt KAA Gent aan alle Gentse maatschappelijke actoren, particuliere, semi-publieke en publieke
organisaties de hand om een breed maatschappelijk samenwerkingsverband te smeden.
Dit samenwerkingsverband moet leiden tot het oprichten van een aan KAA Gent verbonden organisatie
die onder coördinatie van een Open Stadionmanager projecten en acties opzet die een maatschappelijke
meerwaarde bieden voor Gent en de inwoners van Gent.
Namens KAA Gent,
Ivan De Witte
Voorzitter

Michel Louwagie
Bestuurder – Algemeen manager

Patrick Lips
Commercieel directeur

Gunther Schepens
Technisch Jeugdcoördinator

