
KAA GENT FOUNDATION – JAARVERSLAG 2021 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAA GENT FOUNDATION 

JAARVERSLAG 2021 

  VAN GENT 

VOOR GENT 



KAA GENT FOUNDATION – JAARVERSLAG 2021 

KAA GENT FOUNDATION  
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RPR Gent   
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Algemene Vergadering   
Sofie Bracke, voorzitter (Stad Gent, bestuurder)   
Patrick Lips, ondervoorzitter (KAA Gent, bestuurder)   
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Filip Raes (Supportersfederatie KAA Gent, bestuurder)   
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Pascal Verbeke (Stad Gent, waarnemend bestuurder)   
Marc Alloncius (Supportersfederatie KAA Gent)   
Stijn De Roo (OCMW Gent)   
Nicolas Vanden Eynden (Gent, stad in Werking)   

Medewerkers  
Wim Beelaert, algemeen coördinator   
Pierre Van der Veken, stafmedewerker   
Filippe Van de Craen, stafmedewerker   
Monika Grela, stafmedewerker   
Nasima El-Barkani, administratief medewerker 
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KAA GENT FOUNDATION 
 
De KAA Gent Foundation ontwikkelt zich als een sociaal-innovatieve ondernemer in een 
waarden gedreven kader, met een duurzame impact ten voordele van mens en samenleving 
in een Gentse stedelijke context. 
 
De KAA Gent Foundation werkt, coherent met de waarden van de professionele voetbalclub 
KAA Gent (respect, integriteit en loyaliteit) en in het kader van het Meerjarenplan 2020-2025 
van de Stad Gent, met en door sport, aan weerbaarheid (fysieke en mentale gezondheid), 
talentontwikkeling (sportief en persoonlijk), inclusie (iedereen mee), sociale cohesie (iedereen samen) 
en diversiteit en gelijke kansen 
(non-discriminatie). 
 
De ontwikkeling en realisatie van sociaal-sportieve projecten, het open stadionprincipe, een 
brede publiekswerking, supportersbetrokkenheid en de Elk Talent Telt samenwerking van 
alle Gentse voetbalclubs, zijn kenmerkend voor de werking van de KAA Gent Foundation. 
Bij haar projecten gebruikt de KAA Gent Foundation een sociaal-sportieve methodiek. 
 
Onvoorwaardelijkheid en inclusie, de inzet van professionele community coaches, het 
werken met ervaringsdeskundigen en een sterke samenwerking met een gedegen netwerk 
van maatschappelijke partners zijn de succesfactoren van deze aanpak, evenals de 
verbindende kracht van KAA Gent zelf. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 

De werking van de KAA Gent Foundation verloopt volgens een samenwerkingsovereenkomt tussen KAA 
Gent CVBA SO, de Stad Gent, OCMW Gent en vzw Voetbal in de stad. 
 
De volgende samenwerkingsovereenkomsten zijn van kracht: 
- Convenant van 23.6.2020 
- Addendum van 25.01.2021 
- Addendum van 1.03.2021 
 
In het kader van deze samenwerkingsovereenkomsten, werden twee zesmaandelijkse rapportages 
opgemaakt 
- voor de periode januari-juni 2021 
- voor de periode juli-december 2021 
 
De ambtelijke stuurgroep kwam samen op 20 januari en op 8 juli 2021 om op basis van de 
rapportages de voortgang van de organisatie te bespreken. 
 
 

ACTIES EN ACTIVITEITEN  

1. Algemene coördinatie 

a. Statuten 
 
De actualisering van de statuten wordt voorbereid. Een ontwerp werd op 18.11.2021 aan het 
bestuursorgaan van vzw Voetbal in de stad worden voorgelegd. Het bestuursorgaan gaf aan voorzitter 
Sofie Bracke, ondervoorzitter Patrick Lips en waarnemend penningmeester Nicolas Van den Eynden en 
algemeen coördinator Wim Beelaert de opdracht dit proces te leiden, met het oog op een landing in 
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2022. In elk geval dienen de statuten ook juridisch aangepast worden tegen 1 januari 2024 als gevolg 
van het gewijzigde vennootschapsrecht. 

b. Arbeidsreglement 
 
Een nieuw arbeidsreglement voor vzw Voetbal in de stad opgemaakt op basis van de 
bepalingen opgenomen in CAO 329.01. Dit proces werd afgerond tijdens een 
personeelsvergadering op 5.5.2021. 

c. Strategisch beleidsplan 2020-2025  
 
Een ontwerp strategisch beleidsplan 2020-2025 werd opgemaakt en aan het 
bestuursorgaan van vzw Voetbal in de stad voorgelegd op de vergadering van 31.3.2022. Aangezien de 
krachtlijnen van de werking vastgelegd werden in de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 en de 
inhoudelijke keuzes die vergen tot een aanpassing van de statuten een wezenlijk onderdeel uitmaken 
van een beleidsplan, wordt de statutenwijzing afgewacht vooraleer de goedkeuring van het strategisch 
beleidsplan te formaliseren. 

d. Financiële cel 
 
Binnen vzw Voetbal in de stad werd een financiële cel opgericht om de organisatie financieel 
op te volgen. Deze financiële cel bestaat uit waarnemend penningmeester Nicolas Vanden 
Eynden, Tijs Vanhoren (vdk bank), Monika Grela (administratief-financieel verantwoordelijke) 
en Wim Beelaert (algemeen coördinator). Doelstelling is tot een interne periodieke 
budgetcontrole te komen. 

2. Overleg en samenwerking 

a. Commissie Community Pro League 
 
De KAA Gent Foundation vertegenwoordigt KAA Gent in de commissie community van de Pro League. 
De commissie vergaderde op 11.2.2021, 18.5.2021, 29.09.2021 en 9.12.2021. 
 
De KAA Gent Foundation is lid van de stuurgroep Football & Community die een CSR beleidsplan voor 
de Pro League voorbereid. Als voorbereiding werd rond dit thema een bevraging georganiseerd, 
waaraan zowel vertegenwoordigers van KAA Gent als van de KAA Gent Foundation deelnamen.  
 
Een jaarrapport 2020 werd opgemaakt in functie van het label Football & Community en de  
ondersteuning van de Pro League.  

 
b. Platform voor Sociaal-Sportieve praktijken 

 
De KAA Gent Foundation maakt deel uit van het Platform voor Sociaal-Sportieve Praktijken, 
gecoördineerd door Demos. Er waren bijeenkomsten op 4.3.2021 en 2.4.2021. 
 
Op 1.10.2021 kwam de beleidsgroep van het Platform samen in de Ghelamco Arena rond ter 
voorbereiding van de focusgroepen in het kader van BIIND. 
 
De algemeen coördinator van de KAA Gent Foundation is een vertegenwoordiger van het 
Platform in BIIND Sport (Beleidsnetwerk Inclusie IN en Door Sport (BIIND Sport), dat 
gecoördineerd wordt door Sport Vlaanderen. In januari 2021 werd door het beleidsnetwerk 
de conceptnota ‘Inclusie in en door sport. Uitdagingen voor een Masterplan’ opgeleverd. 
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Rond deze nota werden verschillende focusgroepen georganiseerd, waaraan medewerkers van de KAA 
Gent Foundation deelnamen. 
 
In samenwerking met Parentee-Psylos, Boezjeern en De Sleutel werd een ‘Proeftuin Sociaal-Sportieve 
Praktijken’ uitgewerkt en ingediend bij  de Vlaamse Overheid. 
 
Er werd medewerking verleend aan enkele publicaties en studies: 
 
Cleo Schyvinck, Michael L. Naraine, Bram Constandt & Annick Willem (2021): A network 
perspective on cause-related marketing collaborations in professional sport, Sport 
Management Review. 
 
Pablo Dossche (2021), MVO in de Belgische 1A voetbalcompetitie, UGent, Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde. 
 
Pascal Delhaeye, Shana Sabbe en Herwig Reynaert (2021), Praktijkgids sociaal-sportief werk #1. 125 
protagonisten over visies, noden en dromen. 
 
Met de steun van onder meer KAA Gent en haar partners vdk bank en Hudson publiceert de 
UGent-Leerstoel Frans Verheeke getuigenissen van 125 sociaal-sportief werkers uit het hele 
land over hun visies, noden en dromen. Met een bijdrage van Wim Beelaert en van Pierre 
van der Veken. 
 
Op 23.4.2021 bezochten een delegatie van de Ville de Mons en RAEC Mons een bezoek aan 
KAA Gent, de KAA Gent Foundation en het Buffalo Talent Center. Onder hen oud-speler 
Frédéric Herpoel. 
 
Medewerking aan het Project Tiener drop-out in Vlaamse sportclubs met op 24.09.2021 overleg met 
Afdeling Sportpromotie van Sport Vlaanderen, uitwisseling kennis en ervaring rond tiener drop-out bij 
sportclubs. 
 

e. Lokale Adviesraad 
 

De KAA Gent Foundation maakt deel uit van de LAR van KAA Gent. De raad kwam samen op 1.2.2021, 
10.5.2021, 2.8.2021 en 8.11.2021. 

 
d. Internationale Samenwerking 
 

i. EFDN 
 
De KAA Gent Foundation is lid van het European Football for Development Network (EFDN). Via dit 
netwerk wordt actief geparticipeerd aan projectoproepen van internationale overheden (vb. Europese 
Unie) en voetbalorganisaties (vb. UEFA Foundation), voor zover deze verband houden met de 
opdrachten beschreven in deze samenwerkingsovereenkomst. 
 
Op 12.4.2021 had de algemene vergadering van EFDN plaats. De meeting verliep online. 
 
Op 13-14.4.2021 april had de 15de EFDN conferentie plaats. Ook deze verliep online. 
 
Op 8.11.2021 had een algemene vergadering van EFDN plaats in Breda. Op 9 en 10.11.2021 werd in 
Breda de 16de EFDN Conferentie georganiseerd.  
 
Algemeen coördinator Wim Beelaert is bestuurder van EFDN. Op 11.2.2021, 6.4.2021, 8.6.2021, 
9.8.2021, 11.10.2021 en 13.12.2021 hadden online bestuursvergaderingen plaats. 
 
De KAA Gent Foundation maakt deel uit van het internationale project Welcome Through 
Football (2021-2023), met de steun van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. 
 

ii.  CAFE 
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De KAA Gent Foundation werkt samen met kenniscentra als het Centre for Access of Football in Europe 
(CAFE) en het Football Against Racism ín Europe (Fare network). 
 
Er hadden online netwerkmeetings plaats met collega DAO’s van andere Europese profclubs, 
georganiseerd door CAFE, op 27.5.2021, 8-9.2.2021 en op 7.9.2021. 
 
 

ii. CSR in football 
 
De KAA Gent Foundation volgt de CSR-initiatieven van EFDN, UEFA en de European Club Association 
(ECA) actief op en informeert en adviseert KAA Gent op dit domein. 
 
In januari 2021 werd aan KAA Gent de vraag voorgelegd al dan niet in te tekenen op de Europese 
klimaatprojecten CREED - Change foR thE grEen Deal en/of KICK-OFF - Key Initiatives for 
Climate to Keep On with a Fair Football. KAA Gent ging niet in op de mogelijkheden die zich 
aandienden. KAA Gent realiseerde intussen wel de installatie van 1100 zonnepanelen op het 
dak van de Ghelamco Arena en werkt aan een plan ter introductie van herbruikbare bekers op de 
supporterspromenade. 
 
Op 25.5.2021 besliste de algemene vergadering van de Pro League alle stadions van bij 
het begin van het seizoen 2021-22 rookvrij te maken. Op 10 juni 2021 werd de Nederlandse 
aanpak aan KAA Gent bezorgd. De Pro League werkte een handleiding uit. Op basis van deze 
handleiding werkte de KAA Gent Foundation een plan van aanpak uit voor de Ghelamco Arena.  

3. Financieel beleid 

a. Rekening 2021 
 
Samen met het jaarverslag wordt ook de jaarrekening publiek gemaakt via de website van de 
organisatie. 
 
2021 was het eerste jaar dat de masterconvenant voor alle deelgenoten van de overeenkomsten van 
kracht werd. De vzw beschikt nu over voldoende middelen om haar opdrachten uit te voeren. 
De omzet van de vereniging steeg in 2021 naar €728.152,73. 
 
De uitgaven lagen lager dan gebudgetteerd. Wat de loonkost betreft, was er de bevallingsrust van de 
administratief medewerkster en de aanwerving van de financieel verantwoordelijke gebeurde op 
1.5.2021, daar waar de aanwerving vanaf 1 januari was gebudgetteerd. Het resultaat bedraagt in 2021 
een positief saldo van € 15.514,59. Het vermogen van vzw Voetbal in de stad stijgt tot € 61.236,54. 
 
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA treedt op als commissaris voor vzw Voetbal in de stad. 

b. Fondsenwerving 
 
KAA Gent faciliteert fondsenwerving voor de KAA Gent Foundation, onder meer via publieksgerichte 
fundraising, evenementen en/of sponsorovereenkomsten met derden. Deze zijn coherent met de 
opdrachten die in het kader van deze overeenkomst worden geformuleerd. Hierover wordt op een 
transparante wijze gecommuniceerd. Maandelijks is er een overleg tussen de coördinator van de KAA 
Gent Foundation en de commercieel directeur van KAA Gent over fundraising, evenementen en/of 
sponsorovereenkomsten.  
 
In dit kader werden sponsorovereenkomsten uitgewerkt:  
- met vdk bank, hoofdsponsor van KAA Gent, werd een tweejarig strategisch partnerschap 
(2021-22 en 2022-23) afgesloten als steun aan de Elk Talent Telt-clubsamenwerking 
(Grassroots partner); 
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- tussen KAA Gent en Dela werd een samenwerkingsovereenkomst bereikt rond de 51ste 
minuut en de herdenkingsmuur in de Ghelamco Arena. De KAA Gent Foundation staat in 
voor de coördinatie van de 51ste minuut en het beheer van de herdenkingsmuur. 
 
In het kader van De Armste Week werd ten voordele van het Gentse Solidariteitsfonds in 
samenwerking met Matchwornshirt.com een veiling van 23 Europese wedstrijdshirts 
georganiseerd. De KAA Gent Foundation nam alle kosten verbonden aan de veilig op zich 
en kon € 8000 schenken aan het goede doel. 
 
In het kader van de Kerstactie van de Pro League werden 30 shirts van de Pro League 
uitwedstrijd USG geveild ten voordele van United Belgium, de sociale partner van de Pro 
League. Deze veiling leverde € 8600 op. 

4. Publiekswerking en Supporterswerking 

a. Communicatie 
 
De KAA Gent Foundation communiceert open over haar werking en activiteiten. Enerzijds gebeurt dit 
via de communicatiekanalen van KAA Gent. Anderzijds gebeurt  dit door eigen sociale-mediakanalen 
van de KAA Gent Foundation. Door de naam KAA  Gent Foundation te gebruiken, wordt de verbindende 
kracht van KAA Gent ook in de  communicatie maximaal aangewend.  
 
De KAA Gent Foundation ondersteunt de communicatie van de Stad Gent en van Belgische (Pro League) 
en Europese maatschappelijke initiatieven in en rond voetbal, voor zover deze verband houden met de 
opdrachten beschreven in deze samenwerkingsovereenkomst. 
 
Vanaf januari 2021 wordt medewerking aan activiteiten van de KAA Gent Foundation opgenomen in de 
contracten van de spelers en technische staf van KAA Gent: “minstens 2 dagen per seizoen (of 4 halve 
dagen) ter beschikking te staan van respectievelijk de KAA GENT Foundation en/of een sponsor van de 
club, teneinde mee te werken aan initiatieven van deze partners of community of commercieel vlak. 
De speler erkent en aanvaardt dat zijn beeltenis in het kader van deze activiteiten kan gemaakt, 
gedupliceerd en verspreid worden, zonder dat hij hiervoor aanspraak kan maken op enige andere, 
aanvullende vergoeding dan deze bepaald in artikel 11 en volgende van deze overeenkomst”. 
 
Externe communicatie gebeurde via de verschillende sociale mediakanalen van de KAA 
Gent Foundation: Facebook – Twitter – Instagram en via de communicatiekanalen van KAA 
Gent. 
 
Verschenen op de website: 
8.3.2021 Meer dan ooit, Love is Love 
29.4.2021 Spelers KAA Gent verzamelen afval Gentse binnenwateren 
17.5.2021 KAA Gent United: tegen racisme en discriminatie 
9.6.2021 Welcome through football: welkom in Gent 
1.3.2021 Vrijwilligerswerk Werkt 
 
De werking van de KAA Gent Foundation werd in maart en april 2021 voorgesteld in het 
kader van de #MoreThanFootball Action Weeks 
24.3.2021 Gantoise Plantrekkers 
25.3.2021 Elk Talent Telt 
27.3.2021 Herdenkingsmuur 
30.3.2021 Buffalo League 
1.4.2021 Wandelvoetbal 
2.4.2021 Iedereen mee 
6.4.2021 Erfgoed 
7.4.2021 Geestige Buffalo's 
13.4.2021 Referee Academy 
15.4.2021 Wijkhuis Bij Pino 
16.4.2021 Buffalo Dance Academy 
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19.4.2021 Supporters, vrijwilligers en studenten 
23.4.2021 Buurtvoetbal 
16.7.2021 Buffalo’s helpen slachtoffers overstromingen 
3.9.2021 Dopjesactie: voor Denise 
17.12.2021 KAA Gent Foundation maakt radio voor De Warmste Week 
 
31.8.2021 KAA Gent: voetbal met meer dan twee doelen 
26.8.2021 Nieuw Gent aan zee: Buffalo’s on tour 
3.9.2021 Elk Talent Telt: start jeugdvoetbalseizoen 
9.9.2021 Wijkhuis Bij Pino verhuist, leve Bij Pino 
8.12.2021 Veiling Wedstrijdshirts KAA Gent-FC Flora Tallinn 
17.12.2021 KAA Gent Foundation maakt radio voor de Armste Week 
 
Bij de start van de competitie 2021-22 werden alle stadion van de Pro League rookvrij. De KAA Gent 
Foundation coördineerde het rookvrij maken van de Ghelamco Arena en stond in voor de 
communicatie van het initiatief. 
 
Op 22.6.2021 liet KA Gent de de Ghelamco Arena in de regenboog oplichten naar aanleiding van de 
internationale aandacht voor holebi-rechten in de Europese Unie. Op 17.11.2021 stond de geven in 
het teken van Wereld Prematurendag., op 23.12.2021 in het teken van De Warmste Week.  
 
Enkele cijfers: 
8.500 mensen vinden de Facebookpagina van de KAA Gent Foundation leuk 
2800 mensen volgen de KAA Gent Foundation op Twitter 
1400 mensen volgen de KAA Gent Foundation op Instagram 
450 mensen volgen de KAA Gent Foundation op Linkedin 
 
  

b. Vrijwilligers 
 
De KAA Gent Foundation betrekt de KAA Gentsupporters maximaal bij haar werking. 
Supporters worden aangemoedigd zich als vrijwilliger voor de organisatie te engageren en 
de waarden van de KAA Gent Foundatíon mee uit te dragen. 
 
In 2021 waren 40 vrijwilligers actief bij de projecten en activiteiten van 
de KAA Gent Foundation. Door het ten gevolge van de COVID-19 pandemie niet 
plaatsvinden van de Elk Talent Telt Trainingen, de rondleidingen in de Ghelamco Arena en 
wedstrijden met publiek is dat minder dan het normale aantal. Het vrijwilligersregister van 
vzw Voetbal in de stad telde in 2021 momenteel 71 namen 

c. Veiligheid en preventie: kwetsende spreekkoren, racisme/discriminatie 
 
De KAA Gent Foundation volgt evoluties en tendensen binnen de Gentse supportersgemeenschap op 
adviseert inzake veiligheid- en preventiebeleid (vb. drugpreventie, supportersgedrag,...) de relevantie 
actoren en diensten.  

i. Kazerne Dossin 
 
KAA Gent werkt actief mee aan het antidiscriminatie- en antiracismeplan van de Pro 
League. De KAA Gent Foundation nam deel aan de aftrap samenwerking Kazerne Dossin-Pro League op 
14.10.2021. KAA Gent verleende haar medewerker als pilootclub binnen dit traject.  

 
ii. Fonds Jo Vanhecke/FOD BiZa 
 

Op 26.4.2022 had overleg plaats met de FOD Binnenlandse Zaken en de Dienst Lokaal 
Sociaal beleid van de Stad Gent. Er werd de intentie geuit zowel binnen het Elk Talent 
Telt-partnerschap als in het kader van wedstrijden in de Ghelamco Arena een vorming te 
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ontwikkelen om omstaanders te leren hoe om te gaan met racisme en discriminatie op en 
langs het voetbalveld.  
 
Bij de FOD Binnenlandse Zaken werd vervolgens een dossier ingediend om, zowel in de context van de 
lokale Gentse voetbalclubs als in het voetbalstadion van KAA Gent, initiatieven te ontwikkelen en 
implementeren ter sensibilisering en activering van omstaanders via vormingsinitiatieven voor 
vrijwilligers, voetbalouders en supporters. Een tweede luik is de opmaak en toetsing van procedures 
voor meldingen en voor de opvolging van deze meldingen. Tenslotte is er een luik monitoring en 
impactmeting van de ontwikkelde initiatieven, ter evaluatie en met ook op mogelijke opschaling. Het 
dossier werd goedgekeurd. De modaliteiten voor de ondersteuning worden besproken met de FOD, 
teneinde de proeftuin in 2022 uit te voeren. 

d. Supportersoverleg 
 
Op 12.03.2021 deed KAA Gent een oproep aan haar supporters om “op korte termijn een 
gangbaar model te creëren, dat regelmatig supportersoverleg faciliteert en vorm geeft, en 
dat zekerheid verschaft omtrent wie het bestuur van de club aan tafel treft en op welke 
gronden zij de fans vertegenwoordigen”. 
 
Op de raad van bestuur van 18.3.2021 kreeg algemeen coördinator Wim Beelaert op 
vraag van de Supportersfederatie en met goedkeuring van KAA Gent een faciliterende rol 
toebedeeld. 
 
Na een lang proces werd op 16.12.2021 tussen de Supportersfederatie KAA Gent, Armada 
Ganda, Buffalo Indians en Tribune 7 een overeenkomst bereikt tot de oprichting van een 
KAA Gent Supportersraad. Deze overeenkomst werd aan KAA Gent bezorgd, met het oog 
op het bereiken van een samenwerkingsovereenkomst tussen de supportersgroepen en 
KAA Gent, teneinde in de lente van 2022 de Supportersraad te kunnen installeren. 

e. Supporters met een beperking 
 
De KAA Gent Foundation vervult in opdracht van KAA Gent CVBA SO de rol  van Disability Access Officer 
(DAO). De organsatie werkt hierbij samen met de  toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent en met 
het Centre for Access of Football in Europe (CAFE), met  jaarlijkse deelname aan de DAO Network 
meetings. ln samenwerking met INTER  Vlaanderen vzw wordt bij elke wedstrijd van KAA Gent in de 
Ghelamco Arena in  voldoende begeleiding voor supporters met een beperking voorzien.  
 
Partners: Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (Stad Gent), INTER Toegankelijk Vlaanderen, Centre for 
Access to Football in Europe. 
 
52 supporters kunnen met een rolstoel de wedstrijden van KAA Gent in de Ghelamco  Arena bijwonen. 
15 supporters met een visuele beperking en 10 supporters met een  auditieve beperking kunnen 
gebruik maken van technische ondersteuning. 
 
In 2021 werden de thuiswedstrijden tot augustus zonder of met beperkt publiek afgewerkt. Eind 
december werden opnieuw capaciteits beperkingen ingevoerd. Het aantal supporters met een 
beperking dat de wedstrijden bijwoonde met een rolstoel daalde tot gemiddeld 25/wedstrijd. 
Gemiddeld maakten 4 KAA Gentsupporters met een visuele beperking gebruik van audiodescriptie. 
 
De werking rond KAA Gentsupporters met een beperking of met een beperkte mobiliteit wordt in 
samenspraak met hen opgebouwd via de gesloten Facebook groep Buffalo G-Force. 
 
Tijdens de 4 laatste thuiswedstrijden van het voetbalseizoen 2020-21, hadden we op initiatief van de 
Pro League de mogelijkheid om telkens 50 kinderen (incl. begeleiding) met ASS uit te nodigen om de 
wedstrijd in een prikkelarme omgeving bij te wonen. 
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Bij de start van het voetbalseizoen 2021-22 werd geïnvesteerd in nieuwe headphones voor de 
commentatoren van de blindentribune. De zendapparatuur werd geoptimaliseerd waardoor het signaal 
opnieuw van een goede kwaliteit is. 
 
Naar aanleiding van het overlijden van Denise De Boever werd een samenwerking met de Brailleliga 
opgezet, waarbij het abonnement van Denise elke wedstrijd ter beschikking gesteld wordt van een 
supporter met een visuele beperking. Op deze wijze wordt de dienstverlening bij de doelgroep bekend 
gemaakt. 

 

 

f. Gidsenwerking en rondleidingen in de Ghelamco Arena 
 
De KAA Gent Foundation verzorgt de rondleidingen in het voetbalstadion van KAA Gent.Stadiongidsen 
zijn supporters van KAA Gent die als vrijwilliger van de KAA Gent Foundation stadionrondleidingen 
uitvoeren. Samen met hen wordt een gidsenwerking uitgebouwd, met aandacht voor de 
representatieve functie die stadiongidsen voor KAA Gent vervullen. 
 
De rondleidingen werden rden begin juli 2021 hernomen. De gidsenwerking - de omkadering van 
de vrijwilligerswerking - werd in september 2021 hernomen. In december 2021 dienden de 
rondleidingen wegens COVID-19 maatregelen opnieuw stilgelegd te worden. 
 
Er werden in deze periode 45 groepen rondgeleid, wat het totaal aantal 1110 bezoekers naar 
de Ghelamco Arena bracht. 

 
 

g. Collectie en erfgoedwerking 
 
De KAA Gent Foundation bereidt in samenwerking met de Gentse erfgoedsector een 
erfgoedproject voor rond 125 jaar voetbal in Gent naar aanleiding van de 125ste verjaardag 
van de oprichting van KRC Gent (opgericht op 1.4.1899) en de 125ste verjaardag van de 
oprichting van de voetbalafdeling van KAA Gent (opgericht op 31.10.1900) in 2024-2025. 
 
23.08.2021 Overleg STAM 
20.10.2021 Overleg Instituut voor Publieksgeschiedenis 
 
Inhoudelijke bijdragen via Twitter @ARAG_KAAG en www.kaagent.be 
7.6.2021 In memoriam Zdenko Vukasović 
4.6.2021 In memoriam Etienne Staelens 
20.4.2021 De grootste uitoverwinningen 
4.4.2021 Verwerving Europees KAA Gent-truitje 1982 
25.2.2021 Onderzoek stats Eric Viscaal 
 
 

h. Herdenkingsmuur overleden supporters 
 
Begin 2016 werd op de supporterspromenade achter tribune 1 een herdenkingsmuur  voor de 
overleden Buffalo's ingericht. Vandaag worden meer dan 300 supporters op de herdenkingsmuur 
herinnerd.  
 
De plek  is uitgegroeid tot een bezinningsruimte waar op wedstrijddagen KAA Gentsupporters  
overleden vrienden of familieleden kunnen terugvinden.  De omkadering van de 52ste minuut en het 
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beheer van de herdenkingsmuur is een  dienstverlening van de KAA Gent Foundation aan de KAA 
Gentsupporters, in opdracht  van KAA Gent en in samenwerking met Printville Visual Communication.  
 
In 2021 werden 27 overleden supporters werden op de herdenkingsmuur geplaatst.  345 overleden 
supporters werden sinds 2014 aangebracht op de herdenkingsmuur. 
 
Deze actie werd niet opgenomen in de Masterconvenant 2020-2025. Deze actie  is een dienstverlening 
van KAA Gent en van de KAA Gent Foundation aan de KAA  Gentsupporters. 
 

i. Dopjes voor blindengeleidehonden: drop je dopje   
 

De dopjes van de frisdranken (PET) die op wedstrijddagen verkocht worden, worden in  de Ghelamco 
Arena verzameld. De dopjes worden door het Belgisch Centrum voor  Geleidehonden (BGC) verkocht 
aan een recyclagebedrijf dat er duurzame paletten van  maakt. Met de opbrengst worden 
geleidehonden voor personen met een visuele  handicap opgeleid.  
 
In 2021 werden 25 zakken dopjes (112.500 dopjes) verzameld. Eén zak dopjes bevat gemiddeld 4500 
dopjes en weegt  gemiddeld 11,5 kg.  

5. Open Stadion 
 
De KAA Gent Foundation gebruikt de Ghelamco Arena als krachtige leeromgeving. De KAA Grnt 
Foundation kan, in samenspraak met KAA Gent en The Arena Group de Ghelamco Arena ter 
beschikking stellen aan niet-commerciële derden voor de organisatie van sociaal-culturele 
activiteiten. In 2020 en 2021 stond deze actie omwille van COVID-19 op een laag pitje. 
 
9.3.2021 Werkbezoek van 30 studenten Vlerick Business School in het kader van het 
bootcamp ‘Sports Business’. Ter beschikking gestelde ruimte: Business Seats Restaurant. 
 
28.5.2021 Bezoek Team 1, Basisschool de Mozaiek, met spelletjes en opdrachten in de 
neutrale zone, op de tribunes en op het veld. 
 
4.10.2021 Opleiding Bewegingsrecreatie Arteveldehogeschool - Sport als middel (Perszaal) 
 

6. Sociaal-sportieve werking 
 
Als KAA Gent Foundation geloven we in de kracht van sport om mensen te versterken. Het 
doel is niet zozeer om een louter sportaanbod te organiseren of enkel sport toegankelijker te 
maken voor bepaalde groepen in de samenleving. Dat doet buurtsport: een laagdrempelig 
sportaanbod organiseren om meer mensen aan het sporten te krijgen. Als sociaal-sportieve 
praktijk kiezen we ervoor om sport als middel te gebruiken om mensen bij elkaar te brengen 
en te versterken. 

 
a. Community coaching met sociaal-sportieve methodiek 

 
De KAA Gent Foundation heeft vijf community coaches in dienst met de inzet van 4,4 VTE in 
het sociaal-sportieve team. 
 

b. Sociaal-sportieve activiteiten 
 

i. Gantoise Plantrekkers  
 
Sinds 2009 zijn we met de Plantrekkers aan de slag. Het was de eerste sociaal-sportieve  werking 
onder de vlag van KAA Gent. Gentenaars samen brengen rond voetbal. Met hen  een team bouwen, 
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rond dit team een ondersteunend netwerk opzetten en zo de spelers  van het team versterken. Dat zijn 
de Gantoise Plantrekkers.  
 
Zo'n 30 Gentenaars zijn in  en rond het team actief. Wekelijks zijn er activiteiten. Er is niet enkel 
voetbal. Er is  bijvoorbeeld ook een kookploeg in de weer. Alles gebeurt dankzij een intense  
samenwerking tussen de Stad Gent en OCMW Gent. De Gantoise  Plantrekkers maken deel uit van het 
netwerk Younited Belgium, de sociale partner van  de Pro League.  
 
Partners: Dienst Outreachend Werken (Stad Gent), Dienst Sociale Dienstverlening (OCMW Gent), 
Younited Belgium. 
 
Cijfers 2021: 44 sessies, 1 sessie/week, gemiddeld 18 deelnemers/week. Het aantal deelnemers is sterk 
gestegen ten opzichte van 2020. We spreken over een verdubbeling.  
 
Sinds februari 2021 zijn de Gantoise Plantrekkers ook actief op terrein van HT Zwijnaarde. Dit zorgt 
voor instroom van deelnemers uit de wijk, alsook via andere buurtgebonden partners. Via de werking 
wordt ook voeding (in samenwerking met Foodsavers) en kledij (in samenwerking met KAA Gent) 
verdeeld. Er werd één internationale uitwisseling georganiseerd: deelname aan het Football Works 
tornooi (een organisatie i.s.m. EFDN) in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan de IJzel (NL) op 
14.10.2021. De dameswerking blijft erg kwetsbaar: de toeleiding is beperkt, dames ondervinden een 
hogere drempel. Daarom wordt, binnen de mogelijkheden, in 2022 opnieuw een apart aanbod voor 
dames georganiseerd. Sommige deelnemers zijn vragende partij om buddy te kunnen worden in één 
van de andere sociaal-sportieve projecten. 
 

ii. De Geestige Buffalo’s  
 
Sinds 2015 werken enkele Gentse actoren voor geestelijke gezondheidszorg samen  met de KAA Gent 
Foundation. Samen organiseren we een voetbalteam: de Geestige  Buffalo’s. Tweemaal per week wordt 
samen gesport. Via een meer-dan-voetbalaanpak krijgen  de Geestige Buffalo's de kans om via voetbal 
zowel hun fysieke als mentale  gezondheid te verbeteren.  
 
Het team telt intussen 30 spelers. De thuisbasis van de Geestige Buffalo's is het Henri Story plein in 
Nieuw Gent-Steenakker.  
 
Partners: Karus, Zagan Beschut  Wonen, IBW Ipso, De Moester, PC Gent-Sleidinge, Het Pakt 
en Poco Loco. De Geestige Buffalo's zijn lid van  de G-sportfederatie Psylos-Parentee en zijn erkend als 
G-sportclubwerking door de  Vlaamse Overheid.  
 
Cijfers 2021: 72 sessies, 2 sessie/week, gemiddeld 14 deelnemers/week 
 
2021 was opnieuw een moeilijk jaar wegens de coronagolven. Tijdens corona gingen leefgroepen, 
afdelingen voortdurend in quarantaine, waardeer deelnemers niet naar de activiteit konden komen. 
Daarnaast merkten we ook op dat veel deelnemers niet in groep durfden sporten. De trainingen bleven 
evenwel doorgaan, de vorm werd telkens aangepast aan de geldende maatregelen. Ook dat heeft een 
rol gespeeld in de terugval van het aantal deelnemers. Structuur en herkenbaarheid is erg belangrijk 
voor de doelgroep. Het moeten veranderen van organisatie en soms ook locatie heeft het project in 
2021 geen deugd gedaan. 
 
De partners van het project geloven dat de Geestige Buffalo’s in 2022 een doorstart zullen kennen. Een 
samenwerkingsovereenkomst tot en met 2025 wordt voorbereid. 
 

iii. Wandelvoetbal Zuidpark/Watersportbaan 
 
De KAA Gent Foundation coördineert de uitbouw van wandelvoetbal voor senioren in Gent. Overleg en 
samenwerking tussen Gentse wandelvoetbalkernen wordt georganiseerd. 
 
Partners: Ouderenzorg (OCMW Gent), Buurtwerk Watersportbaan (Stad Gent), HT Gantoise Legends 
(Nieuw Gent-Steenakker), South Park Toekans (Koning Albert II park), De Voskes (Watersportbaan) 
 
Cijfers 2021: 41 sessies, 1 sessie/week, gemiddeld 7 deelnemers/sessie 
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De wandelvoetbalwerking rond het konin Albert II park werd in oktober 2021 overgedragen aan LDC De 
Horizon. In totaal werden in deze periode in het Zuidpark nog 10 sessies georganiseerd. 
 
Een nieuwe werking in de buurt Watersportbaan werd voorbereid vanaf augustus en in oktober 2021 
opgestart. In deze periode werden 10 sessies georganiseerd, met gemiddeld 7 deelnemers/sessie. 
 
Met de kern van de Watersportbaan werd een proces opgezet rond de creatie van een eigen logo, naam 
en wedstrijduitrusting. Dit wordt in 2022 afgerond, waarna het team officieel wordt opgericht. 
 
Er zijn nu in Gent 4 wandelvoetbalkernen actief: Nieuw Gent, Oude Bareel, Zuidpark en Watersportbaan. 
Tussen deze kernen wordt in 2022 een wandelvoetbalnetwerk opgericht. 
 
Het organiseren van een wandelvoetbalevenement was door de COVID-19 gezondheidscrisis niet aan 
de orde. In 2022 staat dit initiatief zeker op de agenda, als de omstandigheden het toelaten.  
 
 

iv. Buurtvoetbal 
 

Nieuw Gent-Steenakker 
 
De KAA Gent Foundation organiseert een kwalitatief laagdrempelig en buurtgericht aanbod van 
Pleintjesvoetbal in de buurt Nieuw Gent-Steenakker. De sociaal-sportieve methodiek wordt benut om 
deelnemers en buurtbewoners te stimuleren als vrijwilliger mee te werken aan het aanbod.  
 
Partners: Sportdienst (Stad Gent), Basisscholen Nieuw Gent-Steenakker, Jeugdhuis Nieuw Gent-
Steenakker, Netwerk Brede School-Jeugd Nieuw Gent-Steenakker, HT Zwijnaarde.  
 
Cijfers 2021: 83 sessies, 2 sessies/week, gemiddeld 12 deelnemers/sessie 
 
Januari-april: 1-hobby-regel corona. Werking in groepen van 10, deelnemers moesten “inschrijven”. 
Mei-juni: normale werking werd hernomen: geen beperkingen m.b.t. groepsomvang 
De 1-hobby-regel en het verplichte inschrijfsysteem verhoogden de drempel aanzienlijk. Dit heeft tot 
terugval in deelnemersaantal geleid.  
Tussen juli en december konden opnieuw 36 sessies georganiseerd worden, met gemiddeld 13 
deelnemers/sessie. 
 
Een uitwisseling met het project Street League (Feyenoord Foundation) in Rotterdam werd 
georganiseerd, doch diende wegens de opgelegde lockdown in Nederland uitgesteld te worden tot 
2022. 
 
Er werd een proces rond de wijkidentiteit van het buurtvoetbalteam opgestart. De deelnemers werken 
daarbij een logo, naam en wedstrijduitrusting uit. Dit proces wordt in 2022 afgerond. 
 
 

Watersportbaan  
 
De KAA Gent Foundation organiseert een kwalitatief laagdrempelig en buurtgericht aanbod van 
Pleintjesvoetbal in de buurt Watersportbaan. De sociaal-sportieve methodiek wordt benut om 
deelnemers en buurtbewoners te stimuleren als vrijwilliger mee te werken aan het aanbod.  
 
Partners: Jeugddienst (Stad Gent), Beleidsparticipatie (Stad Gent), Arteveldehogeschool (Campus in de 
buurt), Brede School Watersportbaan. 
 
Cijfers 2021: 85 sessies, 2 sessies/week, gemiddeld 12 deelnemers/sessie 
 
januari-april: 1-hobby-regel. Werking in groepen van 10, deelnemers moesten “inschrijven” 
mei-juni: normale werking werd hernomen: geen beperkingen m.b.t. groepsomvang. 
Momenteel gaat de werking door op de Blaarmeersen. Idealiter wordt de werking opnieuw in de wijk 
georganiseerd, echter de staat van het voetbalveldje langs de Watersportbaan laat dit niet toe. 
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Er is een positieve impact op de deelnemers merkbaar. Deelnemers werden bevraagd door studenten 
vakgroep psychologie, als onderdeel van een ruimer onderzoek naar welzijnsnoden/vragen kinderen 
en jongeren uit de buurt (UGent, faculteit psychologie en pedagodische wetenschappen, ‘Burgerschap, 
vermaatschappelijking en onzichtbare zorg’, sppr 6: KAA Gent Foundation). 
 
De werking werd in de herfst van 2021 te groot om nog de veiligheid van deelnemers en begeleiders te 
kunnen garanderen. De groep werd opgesplitst in twee groepen volgens leeftijd. Hierdoor kunnen 
beide groepen één van beide sessies bijwonen, wat met andere woorden de halvering van het aantal 
activiteiten per jongere betekent. 
 
Er werd een proces rond de wijkidentiteit van het buurtvoetbalteam opgestart. De deelnemers werken 
daarbij een logo, naam en wedstrijduitrusting uit. Dit proces wordt in 2022 afgerond. 
 
 

Netwerk Buurtvoetbal 
 

Coördinatie Netwerk Buurtvoetbal. Stimuleren, motiveren en ondersteunen van laagdrempelige 
voetbalinitiatieven, belangenbehartiging van laagdrempelige voetbalinitiatieven, uitbouw van een 
netwerk buurtvoetbalinitiatieven gedragen door vrijwilligers en capteren en rapporteren van signalen.  
 
Partners: Dienst Preventie voor Veiligheid (Stad Gent), KAA Gent Foundation, Futsal Besiktas, vzw Jong 
FC Rooigem, Futsal Gent, vzw Ergenekon, vzw Sportaround 
 
Cijfers 2021: 5 overlegmomenten van het netwerk, 2 buurtvoetbalhappenings/192 deelnemers 
(gemiddeld 96 deelnemers) 
 
Naast het vastleggen van doel en principes van de samenwerking werd ook nagedacht over concrete 
acties. De mogelijke acties werden eind 2021 geformuleerd en werden voorgelegd en besproken 
worden met de stakeholders van het netwerk (Stad Gent en KAA Gent). 
 
Via twee buurtvoetbalhappenings werden jongeren vanuit de verschillende werkingen en wijken 
dichter bij elkaar gebracht. De eerste happening was gericht op 12+ en vond plaats op 2.10.2021 met 
83 deelnemers. De tweede happening zou een grotere happening worden, in samenspraak met de 
andere werkingen zou er nu ook een aanbod -12 voorzien worden. Omwille van Corona werd het 
concept gewijzigd en organiseerden we samen met de werkingen vriendschappelijke wedstrijdjes op 
verschillende locaties in Gent. Er werd op 3 plekken gevoetbald: Nieuw Gent, Bloemekenswijk (Dracuna) 
en in Gentbrugge (site Ottenstadion/Gantoise). Er werden 109 deelnemers bereikt. 
 
Op 19.10.2021 werd een kennismakingsmoment georganiseerd in de Ghelamco Arena. De schepenen 
bevoegd voor sport, openbaar groen en jeugd konden er kennis maken met de jongeren en werkingen 
die actief zijn in het buurtvoetbal. Op deze avond werd het charter, dat samen met jongeren en 
werkingen ontwikkeld werd, voorgesteld. 
 
 

v. Buffalo Dance Academy  
 

De KAA Gent Foundation organiseert een kwalitatief laagdrempelig en buurtgericht aanbod van 
sociaal-sportieve dansactiviteiten in Nieuw Gent-Steenakker. 
 
Partners: Sportdienst (Stad Gent), Stadsvernieuwing Nieuw Gent-Steenakker (Stad Gent), Brede School 
Onderwijscentrum (Stad Gent), Basisschool De Panda (Stad Gent), KC Dance Complex 
 
Indicatoren 2021: 105 sessies, 3 sessies/week, gemiddeld 7 deelnemers/sessie (21/week) 
 
januari-april: 1-hobby-regel, sommige kinderen kiezen voor Buffalo League. Oudste groep danst 
buiten. 
mei-juni: normale werking werd hernomen. Aantallen gaan opnieuw in stijgende lijn. 
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In Wijkhuis Bij Pino en de Buffalo Dance Academy wordt het gesprek aangegaan rond de oprichting van 
een aanbod voor jongvolwassenen (vanaf 16 jaar). Dit proces wordt in september 2021 gestart. 
We hebben te maken met een kwetsbare doelgroep, waardoor de komst van een 
jeugdstraathoekwerker en groeicoach wordt toegejuicht. 
 
In de Buffalo Dance Academy is een sterke groep vrijwillige danscoaches ontstaan. Voor hen 
organiseerden we twee opleidingssessies: ‘Hoe participatief werken via dansles?’ en ‘Basisopleiding 
hoe geef ik dansles?’. 
 
Bij de werking en organisatie van de Buffalo League en Buffalo Dance Academy werden afgelopen jaar 
6 minibuddies (onder 15 jaar) en 5 vrijwilligers uit de buurt ingeschakeld. Een deel van deze 
vrijwilligers kwam uit de poule van Bij Pino. 
 
 

vi.  Buffalo League  
 
De KAA Gent Foundation organiseert een kwalitatief laagdrempelig en buurtgericht aanbod van 
sociaal-sportieve omnisport activiteiten in Nieuw Gent-Steenakker. 
 
Partners: Sportdienst (Stad Gent), Stadsvernieuwing Nieuw Gent-Steenakker (Stad Gent), Sportaround 
vzw, Brede School Nieuw Gent-Steenakker, Circusplaneet, Lagere scholen Nieuw Gent, Bloemenstad   
Tranquil. 
 
Cijfers 2021: 139 sessies, 3/4 sessies/week, gemiddeld 23 deelnemers/sessie (92/week) 
 
De druk op de werking van de Buffalo League is in 2021 verder toegenomen. Het kwam in oktober 2021 
op een punt dat de kwaliteit en veiligheid van het aanbod niet gegarandeerd kon worden. Er werd 
besloten om vanaf januari 2022 met leeftijdsgroepen te werken. Waarbij de groep kinderen in 2 
verdeeld wordt. Elke groep kan om de week sporten. Dat wil zeggen dat de kinderen 1 keer om de 2 
weken kunnen sporten. Dit moet de groepen beheersbaarder maken en de kwaliteit verhogen. 
 
januari-april: 1-hobby-regel, werking in vier groepen van 10, keuzemenu. 
mei-juni: normale werking werd hernomen. Aantallen gaan opnieuw in stijgende lijn. 
sep-dec: 3 sessies/week 
 
Ondersteuning oprichting vzw Tranquil (Boksclub Rachid Gym) 
Organisatie eerste zomerkamp voor kinderen met ondersteuning vrijwilligers Bij Pino. 
 
 

vii. Bij Pino  
 

Bij Pino is de koffiebar van de wijkwerkplek De Serre in Nieuw Gent-Steenakker: de KAA Gent 
Foundation organiseert laagdrempelige ontmoeting en verbindende activiteiten met ruime 
openingsuren en in samenwerking met vrijwilligers, waarbij de sociaal-sportieve methodiek wordt 
benut om vrijwilligers te activeren, steeds op maat van de vrijwilliger.  
 
De KAA Gent Foundation organiseert en faciliteert in en rond de wijkwerkplek sociaal-sportieve en 
sociaal-culturele activiteiten, gericht op een duurzaam vrijetijdsaanbod, indoor en outdoor, gekoppeld 
aan de functies van de wijkwerkplek, hetzij in het kader van andere projecten van de KAA Gent 
Foundation, hetzij in samenwerking met wijkorganisaties. 
 
Partners: Dienst Beleidsparticipatie (Stad Gent), Samenlevingsopbouw Gent, vzw De Zuidpoort, Campus 
Atelier, Aanloophuis Poco Loco. 
 
Cijfers 2021: 56 ontmoetingsmomenten in de koffiebar), 172 openingsuren koffiebar, gemiddeld 34 
bezoekers/dag, 13 vrijwilligers betrokken bij werking Bij Pino. 
 
2021 was een bijzonder jaar voor Bij Pino. Er was enerzijds Corona, waardoor het aanbod op een 
andere manier georganiseerd werd, anderzijds was er de verhuis naar en de inrichting/bouwproces 
van De Serre. De community coaches en vrijwilligers waren actief betrokken bij het bouwproces. 
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Wegens de langdurige sluiting ten gevolge de COVID-19 situatie, was de koffiebar van Wijkhuis Bij Pino 
tussen januari en juni 2021 slechts 13 dagen open. Er kwamen gemiddeld 32 bezoekers per dag, een 
stuk minder dan in normale tijden. Per sessie werken we met 3 personen: telkens minstens 1 
professional, aangevuld met 2 of soms 3 vrijwilligers. 
 
In januari werden wijkwandelingen georganiseerd, op dinsdag en zondag om 14u. Vanaf februari 
werden deze wandelingen vervangen tot sneukelrondes. Vrijwilligers van Wijkhuis Bij Pino maakten 
hapjes klaar die bedeeld werden in de wijk. Dit bleek de ideale manier om in contact te blijven met de 
bezoekers van het Wijkhuis. Er werden 7 sneukelrondes georganiseerd, waarbij gemiddeld 48 
personen werden bereikt. 
 
Naast de sneukelronde werd elke woensdag soep gemaakt met vrijwilligers en uitgedeeld aan vaste 
bezoekers. Gemiddeld werd soep bedeeld aan 41 personen. Er werden 25 soeprondes georganiseerd. 
Elke woensdag en vrijdag was tussen 12u en 17u iemand aanwezig in Wijkhuis Bij Pino voor een 
babbel op afstand. Gemiddeld kwamen per namiddag 15 personen langs, zowel vrijwilligers als vaste 
bezoekers. Er werden 40 gespreksmomenten georganiseerd. De gespreksmomenten werd stopgezet in 
mei, wanneer we Pino opnieuw mochten openen. 
 
Bijzondere activiteiten in het eerste semester: 
21.5.2021 Zwerfvuilactie in Nieuw Gent-Steenakker 
16.5.2021 Oliebollen op het terras van Wijkhuis Bij Pino 
 
Wijkhuis Bij Pino was tijdens de covid-pandemie de uitvalsbasis voor de outreachende werkers van de 
Stad Gent: we stelden de ruimtes ter beschikking voor consultatiegesprekken van vrijwilligers met 
hulpverleners (gemiddeld 2 keer per maand), voor online-activiteiten van vrijwilligers (6 keer), voor 
huiswerkbegeleiding (4 keer), als opslagruimte voor de voedselbank dieren, studieruimte voor 
studenten in de buurt,… 
 
Vanaf 14 mei ging de koffiebar en ontmoetingsruimte van Bij Pino opnieuw open. Voordien was er de 
sluiting van horeca omwille van Corona. Er werden sinsdien 43 ontmoetingsmomenten georganiseerd, 
op deze ontmoetingsmomenten werden gemiddeld 34 bezoekers bereikt. Absolute uitschieter was de 
verhuis van Bij Pino naar De Serre, toen kwamen 155 mensen langs, een groot deel ervan deelnemers 
van sociaal sportieve projecten 
 
Daarnaast werd een proces op gang getrokken met vrijwilligers van Bij Pino en de deelnemers van de 
sociaal sportieve projecten. We willen de sociaal sportieve werking en Bij Pino dichter bij elkaar 
brengen. Door dit proces op gang te trekken hopen we een diverser publiek aan te trekken Bij Pino. 
Omgekeerd willen we vrijwilligers en bezoekers ontwikkelingskansen kunnen aanbieden in de sociaal 
sportieve projecten als buddy, (assistent) coach. 
 
Er werden 2 ontmoetingsmomenten met ouders en bezoekers georganiseerd in de 2e helft van 2021. 
Op deze momenten werd nagedacht over wat de KAA Gent Foudation zou kunnen betekenen voor de 
wijk en welke rol ouders en bezoekers daarin zouden kunnen opnemen. Er kwamen vragen rond sport-
en beweegaanbod voor volwassenen, workshops rond opvoeden, culturele initiatieven,… In 2022 zal dit 
traject verder gezet worden en zal geëxperimenteerd worden met verschillende voorstellen. 
. 
We merken dat sindsdien steeds meer ouder van deelnemers hun weg vinden naar Bij Pino. We willen 
dit, samen met het activeringsluik, verder verdiepen en uitbouwen. In de laatste 2 maanden van het 
jaar werd een bijkomend openingsmoment georganiseerd. Dit op vraag van 2 vrijwilligers die graag 
zelfstandig willen open doen. Er is steeds begeleiding aanwezig, maar meer op de achtergrond. Er 
werden 5 van deze momenten georganiseerd. Dit zal gecontinueerd worden in 2022. 
 
Initiatieven die in het kader van deze verbinding genomen werden in 2021: 
- Ondersteuning boksclub Rachids Gym: op maat begeleiden boksinitiatief in Nieuw Gent 
- Zeekamp Blankenberge 20-22/08: 2 vrijwilligers van Bij Pino maakten deel uit van de 
kookploeg. Brachten drie dagen door met kinderen van Buffalo League en Buffalo Dance 
Academy 
- Soep op woensdag met mama’s van de Buffalo League 2 e helft 2021: 2x hebben mama’s 
van deelnemers BL soep klaargemaakt voor de bezoekers Bij Pino. 
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- Mini buddies: 8 keer werden mini buddies ingezet tijdens de werking van Bij Pino. Het 
betreft kinderen die graag mee willen helpen Bij Pino. Er zijn 2 minibuddies actief binnen 
de werking van Bij Pino 
- Verhuis van Bij Pino 8/09: deelnemers van BL en BDA vormden een menselijke ketting 
met bezoekers van Bij Pino. Samen werd de nieuwe Bij Pino feestelijk geopend. 
 
In 2021 werden 13 vrijwilligers ingeschakeld in de koffiebar. Van deze 13 vrijwilligers wonen er 9 in de 
buurt. 
 
 

viii. Buddywerking in de sociaal-sportieve projecten 
 
Een proces buddywerking werd op gang getrokken voor jongeren van -18 jaar in het kader van het 
Europese Erasmus+ project Welcome Through Football. Acht kandidaten werden gekoppeld aan 
verschillende projecten en verschillende community coaches.  
 
De community coach staat in voor de verdere coaching van de deelnemers. De werking beperkt zich 
nu tot Nieuw Gent-Steenakker. Van de Acht kandidaten zijn er nog vier actief. Een deel van de 
kandidaten moest kiezen tussen rol van deelnemer of buddy, omwille van de 1-hobby-regel.  
 
De helft koos ervoor om als buddy verder te doen. In september werd dit traject, met de 
mogelijkheid voor alle acht kandidaten om dit verder te zetten, hernomen. Drie buddies groeiden uit 
tot assistent-coach. Eén buddy gaf aan voorlopig niet meer verantwoordelijkheid op te willen nemen. 
 

7. Elk Talent Telt Clubsamenwerking 
 
Een sportief-maatschappelijke samenwerking tussen alle Gentse veldvoetbalclubs met 
jeugdwerking wordt in onderling overleg uitgebouwd.  De maatschappelijke rol van de Gentse 
voetbalclubs met jeugdwerking (m/v/x) wordt versterkt door afstemming met maatschappelijke 
initiatieven als vb. UiTPAS en G-sport. Er is aandacht voor ouderparticipatie, toegankelijkheid van 
kansengroepen, nabuurschap, diversiteit, non-discriminatie en grensoverschrijdend gedrag binnen de 
voetbalverenigingen van het partnerschap. De sportieve rol van de Gentse voetbalclubs met 
jeugdwerking (m/v/x) wordt versterkt door de organisatie van laagdrempelige opleidingsinitiatieven en 
ontwikkelingskansen voor jeugdvoetballers binnen het Gentse jeugdvoetbal. 
 
Werkzaamheden juli-december 2021 
- 2 werkvergaderingen contactpersonen ETT-partnerclubs op 03.08.2021 en 
16.11.2021 
- 1 ETT-dag voor U7 t.e.m.U12, meer dan 1.000 spelers van lokale clubs, op 
28.8.2021 
- 6 ETT-trainingen: trainingen voor meer dan 500 jeugdspelers partnerclubs op het 
BTC: 08.9 – 22.09 – 29.09 – 6.10 – 13.10 – 27.10 
- 3 ETT-demotrainingen voor trainers partnerclubs op het BTC: 23.09 – 27.10 – 25.11 
- 3 lessen basisvorming ETT-traject trainers van de 6 lessen: 27.09 – 04.10 – 11.10 
- 1 overleg werkgroep fairplay & respect: 28.09 
- 1 overleg werkgroep meisjesvoetbal: 11.10 
- 1 overleg werkgroep ouders: 12.10 
- 2 lessen ‘hoe omgaan met discriminerende uitspraken’ / omstaanderstrainingen: 
09.11 – 23.11 
 
Geannuleerde activiteiten wegens Covid-19 vanaf december 
- 1 les ‘hoe omgaan met discriminerende uitspraken’ / omstaanderstrainingen: 
07.12.2021 
- 1 partneravond met alle ETT-partnerclubs op 09.12.2021 
- 1 overleg werkgroep trainers: 14.12.2021 
- 1 overleg werkgroep G-voetbal: 21.12.2021 
 
Inhoudelijke thema’s waar initiatieven rond ontwikkeld worden: 
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- actieplan wachtlijsten 
- bestuurscultuur en transparantie 
- buurtsport: voetbalinfrastructuur en pleintjesvoetbal: Voetbalnota i.s.m. Sportdienst 
- vrijwilligerswerking en -beleid i.s.m. Vrijwilligerspunt Gent 
- clubsondersteuning i.s.m. Clubgrade en Sportdienst 
- omgaan met discriminerend gedrag i.s.m. InGent vzw en Kazerne Dossin 
- rookvrij stadion en lokale voetbalclubs i.s.m. Logo Gezondplus en Sportdienst 
- rookpreventie bij kwetsbare jongeren i.s.m. UZ Gent 
- mentale gezondheid i.s.m. OverKop 
- overgewicht bij kwetsbare jongeren i.s.m. diverse wijkgezondheidscentra 
- opleiding Start2Coach i.s.m. Vlaamse Trainersschool 
- verdere samenwerking KAA Gent en KRC Gent 
- toekomst Referee Academy 
 
 
Ondersteuningsfonds Elk Talent Telt 
 
Het reglement en aanvraagdocument voor het nieuwe ondersteuningsfonds 
2021-2022 werd goedgekeurd door het bestuursorgaan van vzw Voetbal in de stad op 18.3.2021. Er 
werden een aantal extra accenten gelegd rond vrijwilligerswerking, opleidingsgraad jeugdtrainers, 
meisjesvoetbal en initiatieven ter bevordering van een gezonde levensstijl. Alle clubs die in 
aanmerking komen voor ondersteuning dienden een dossier in.  
 
Op basis van de dossiers werd € 75.000 verdeeld. De eerste schijf van het Ondersteuningsfonds 2021 
werd uitbetaald aan de 12 ETT-partnerclubs in december 2021. Dit voor een totaalbedrag van € 65.250. 
De tweede schrijf wordt uitbetaald in 2022 na analyse van de stukken.  
 

8. Monitoring en impactmeting 
 
Als organisatie die wil werken op basis van de principes van maatschappelijk  verantwoord 
ondernemen is transparantie en het afleggen van rekenschap en  verantwoording voor het gevoerde 
beleid, de uitgevoerde acties en de georganiseerde  projecten van bijzonder groot belang.  

 
In 2021 werd een samenwerking aangegaan met Upshot, een Engels online platform dat toe laat elke 
activiteit te registreren en op te volgen. Vanaf 1 januari 2022 wordt de tool in gebruik genomen. Dit 
systeem zal de KAA Gent Foundation toelaten elk project op dezelfde manier te registreren en te 
monitoren.  
 
Vanaf 2022 zullen cijfers over projecten (aantal activiteiten, aantal deelnemers, aantal contacturen,…) 
een duidelijk en accuraat beeld geven over de impact van de KAA Gent Foundation. 
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PALMARES   

2019   
Pro League+ Award voor beste communitywerking in België, winnaar   

2018   
ECA Award voor beste communityproject in Europa, winnaar   
Pro League+ Award voor beste communitywerking in België, winnaar   

2017   
Pro League+ Award voor beste communitywerking in België, winnaar   
ECA Award voor beste communityproject in Europa, genomineerd   

2016   
Pro League+ Project Award voor beste communityproject 
in België, winnaar  Fairplay Trophy Pro League Schools 
Cup, winnaar   
ECA Award voor beste communityproject in Europa, genomineerd   

2015   
Fairplay Trophy Belgian Homeless Cup, winnaar   
Fairplay Trophy Pro League Schools Cup, winnaar   
Stad Gent Community &amp; Sport Award voor beste 
communityproject in Gent, winnaar  Pro League+ Club Award voor 
beste communitywerking in België, genomineerd   

2014   
Pro League+ Club Award voor beste communitywerking 
in België, winnaar  Community Trophy Belgian 
Homeless Cup, winnaar   
Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie FOD Binnenlandse Zaken, 2e laureaat   

2010   
Bib Bang Prijs voor beste bibliotheekproject, winnaar   
Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid, Reintegration Award, winnaar  
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vzw Voetbal in de stad 

Ottergemsesteenweg Zuid 808 

9000 Gent 

contact@kaagentfoundation.be 


