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Inleiding 

Urban sport is een populair gegeven. Het aantal urban sporters blijft stijgen in 

Gent. Skaten is hierbinnen een populaire sporttak, maar ook sporten zoals 

calisthenics, freerunning, breakdance,..  zijn aan een sterke opmars bezig. Urban 

Sport locaties – formeel en informeel - zijn ideale ontmoetingsplekken. Het zijn 

plekken waar skaters/urban sporters samen komen om op informele en 

laagdrempelige wijze te sporten, plezier te maken en te bouwen aan een sociaal 

netwerk. Hier ontdekken jongeren hun talent en wordt de kiem gelegd voor actief 

burgerschap.  

Deze sporttakken binnen de urban sport scene hebben daarnaast veel in hun mars 

om anders-georganiseerde sporters te stimuleren om te bewegen. En moeilijker 

bereikbare jongeren te activeren. Sporten en actieve deelname in de publieke 

ruimte kan immers de sleutel zijn om te bouwen aan kansen en welzijn voor alle 

Gentenaren. 

Samenleven en het intensief gebruik maken van de publieke ruimte brengt ook 

uitdagingen met zich mee. Om deze ontmoetingen positief te laten verlopen is het 

noodzakelijk om te blijven inzetten op een verbindende, participatieve manier om 

in dialoog te gaan met alle (potentiële) gebruikers. En van daaruit verder te 

bouwen aan empowerment, actief burgerschap, dialoog en perspectiefverbreding. 

De voorbije twee jaar zette onze stad in op bovenstaande zaken dankzij de 

jongerenwerker van de Sportdienst. De Stad koos ervoor om 2 jaar lang een 

medewerker in dienst te nemen om het veld te verkennen en pionierswerk te 

verzetten. Het vervolg van dit werk ziet de Stad binnen een actieve vzw in het 

Gentse.  

De Sportdienst lanceert deze open oproep om: 

- Blijvend te werken aan dialoog tussen de Stad en haar bewoners en 

sporters 

- De brug te slaan tussen stad en los- en andersgeorganiseerde sporten, om 

zo samen de scene de kans te geven om hun sport op een kwalitatieve 

manier te beoefenen 

- Actieve betrokkenheid en participatie te creëren bij het plaatsen van 

nieuwe infrastructuur en/of het vernieuwen van infrastructuur 

- Een positieve dynamiek te genereren op de skateparken en skatespots 

waarbij individuele jongeren worden gesterkt in hun capaciteiten en er 

wordt gewerkt aan actief burgerschap en een positieve relatie met de 

buurt. 
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Waar gaat het over? 

Stad Gent wil een subsidieovereenkomst afsluiten met een vzw die sterk 

verbindend kan werken en een sterke voeling heeft met de Urban Sport cultuur. 

De vzw  is zowel actief op skatepark Blaarmeersen, als op andere Gentse 

skateparken en populaire publieke ruimtes binnen de scene, en ziet ook de sociale 

media als zijn werkgebied.  

De vzw neemt onderstaande taken op zich. Het staat de organisatie vrij om zelf 

te bepalen of 1 medewerker deze taken op zich neemt of er intern een 

taakverdeling bepaald wordt. Iedere indiener staat het vrij om zelf suggesties te 

doen rond deze taken/doelstellingen en nieuwe items toe te voegen.  

Contactfunctie  

• Is het aanspreekpunt voor urban sport (individuen en organisaties) en gaat 

actief op zoek naar positieve contacten met de urban sporters 

• Is het aanspreekpunt rond skatepark Blaarmeersen in afspraak met 

exploitant FARYS en Sportdienst 

• werkt verbindend tussen de verschillende groepen, individuen en 

organisaties die van het skatepark gebruik maken. 

• bezoekt de verschillende gekende skateparken/spots in Gent en onderhoudt 

contacten met de skaters daar. 

• stimuleert onderneming/engagement/initiatieven van de skaters zelf. 

• bouwt het online platform gent skate verder uit 

 

Werken aan een positieve dynamiek op de skatespots 

Met een positieve dynamiek doelt de stad een veilige en fijne plek voor iedereen 

(zowel sporter als alle andere actoren). 

• werkt een vrijwilligersbeleid uit om jongeren een actieve rol te geven in 

het werken aan een positieve dynamiek op de skateparken 

• staat in voor de organisatie van de vrijwilligers op 

skateinfrastructuur/spots 

• organiseert intervisie -en groeimomenten voor de vrijwilligers 

• neemt acties om van de skateparken een veilige plek te maken voor zowel 

jonge als oudere gebruikers, meisjes, niet-Gentse bezoekers, steppers en 

bmx-ers, …  

 

 

Aandacht voor samenleven 

• Stimuleert reflectie, dialoog en verbinding tussen de Urban Sporters en 

de buurt, zoekt samen de met community naar manieren om de 

verschillende belangen een plek te geven in de stad 

• bespreekt mogelijke problemen op de skateparken en -spots met de 

jongeren/urban sporters en zoekt naar oplossingen samen met de 

gebruikers en stadsdiensten 

 

• zorgt mee voor een heldere communicatie naar de urban sporters omtrent 

afspraken, planning van activiteiten/evenementen etc. 

Netwerkfunctie en belangenbehartiging  
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• creëert een netwerk van organisaties die betrokken zijn in de scene en 

zorgt dat de stem van de scene wordt verenigd  

• Zetelt als belangenbehartiger in de werkgroep Urban Sport en de 

Werkgroep Blaarmeersen 

• vormt een brug tussen de buurt/jongeren/stadsdiensten/politie/beheerder.  

• verzamelt signalen, heeft zicht op vragen en noden van de urban sporters 

en gaat hier actief mee aan de slag 

 

Adviseren bij infrastructuur opdrachten 

 

• Koppelt terug met de urban sport scene in het kader van nieuwe 

infrastructuur opdrachten of rennovaties, en zorgt voor inspraak 

• Geeft advies aan de Urban Sport werkgroep zodat de infrastructuur 

afgestemd is op de noden van de scene 

 

De stad ziet hierbij ook een mogelijke taak weggelegd voor deze vzw rond meisjes 

en urban sport. 

Hierbij zou kunnen worden ingetekend op het onderzoek van Lore Cuypers (link 

naar onderzoek in bijlage). Indien de indiener ervaring heeft met deze thematiek, 

kan ingegaan worden op dit onderzoek. Dit is geen voorwaarde om in te dienen. 

 

Voorwaarden  

• Je kan indienen als vzw  

• Je kent en onderschrijft de werkvorm outreachend werken1 

• Je organisatie bestaat minimum 1 jaar  

• Je dient je aanvraag in voor 31 december 23u59 

De subsidieovereenkomst 

Een subsidieovereenkomst onder voorbehoud van het beschikbaar budget en 

goedkeuring door de gemeenteraad vanaf 1 maart/april 2023 tot en met 31 

december 2025. Het bedrag is €68 000 per jaar. De indicatoren voor de 

subsidieovereenkomst worden op basis van je dossier, evaluatiecriteria en in 

onderling overleg met de Sportdienst opgemaakt in december. De Sportdienst 

krijgt hiervoor advies van de ambtelijke werkgroep urban sport (jeugddienst, 

dienst preventie voor veiligheid en groendienst). 

De middelen kunnen ingezet worden voor personeels- en/of werkingsmiddelen 

Hoe aanvragen? 

 

Je mailt naar sportdienst@stad.gent met je dossier voor 31 december 23u59.  

In het dossier geef je minimum volgende info mee:  

 

1 1 Outreachend werken is geen evidente werkvorm. Om de jongerenwerker optimaal te ondersteunen is het belangrijk dat 

een organisatie voldoende draagkracht heeft. 

mailto:sportdienst@stad.gent
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• Gegevens organisatie en contactpersoon 

• De missie en visie van je organisatie 

• Leg uit hoe je de taken wilt uitvoeren en of je eventueel nog extra 

uitdagingen ziet waar je op in wilt gaan. Beantwoord hierbij zeker 

volgende vragen: 

o Hoe geef je het netwerk vorm? Wie zit in het netwerk? 

o Infrastructuur: hoe zet je inspraak op? Hoe ga je om met 

tegenstrijdige belangen binnen de scene en binnen de stad? 

o Werken op de brug tussen urban sporters, middenveld en de stad 

is niet altijd evident. Soms moet je je weg zoeken tussen 

tegenstrijdige belangen. Zelfs al ligt jou hart meer bij het éne. 

Hoe ga je er bv. mee om als je niet akkoord bent met de visie van 

de stad?  

 

• Welk contact heb je met Urban Sporters in Gent en/of geef aan welke 

eerdere ervaring je hebt met werken met urban sport?  

• Met welke partners je momenteel samenwerkt  

• Waarom je als organisatie wilt inzetten op deze opdracht 

• De jaarrekening van 2021 van de vzw en voorstel van begroting  

• Hoe wens je het budget te besteden (werkingsmiddelen? aantal 

personeel? Hoe zie je de begroting? ). Indien je organisatie hiervoor een 

beroepskracht moet aanwerven, hoe zal de procedure lopen? En hoe zie 

je de taakverdeling binnen je organisatie (zit deze job bij 1 persoon of 

verdeeld over verschillende personen). 

• Geef aan of je interesse hebt in het onderzoek rond meisjes en urban 

sport (niet verplicht). 

Waarop wordt jouw aanvraag beoordeeld en hoe loopt de procedure? 

De ambtelijke werkgroep Urban sport bekijkt deze aanvragen en bepaald met 

welke organisaties er verder in gesprek wordt gegaan. Deze gesprekken zullen 

plaats vinden tussen 5 en 10 januari 2023. 

Met de meest geschikte partner wordt een subsidieovereenkomst afgesloten. De 

indicatoren voor de subsidieovereenkomst worden op basis van het dossier en 

advies van de werkgroep urban sport, en in onderling overleg met de 

Sportdienst opgemaakt in december. De subsidieovereenkomst wordt op de 

gemeenteraad in februari voorgelegd ter goedkeuring. 

Bij de beoordeling van de dossiers zal rekening gehouden worden met volgende 

criteria in willekeurige volgorde:  

• Onderlinge afweging van de ingediende projecten 

• Het voorstel van begroting 

• Mate waarin de doelgroep bereikt en betrokken kan worden door de 

organisatie 

• Mate waarin de taakinhoud kwaliteitsvol wordt ingevuld 

• Mate waarin er kan aangetoond worden dat samenwerking zal ingevuld 

worden 

• Mate waarin de organisatie een netwerk heeft binnen de scene, of aan 

dat netwerk zal werken 



 

 

  
 

 
19 oktober 2022 I Open oproep subsidieovereenkomst partner Urban Sport 

Jeugddienst, Dienst Preventie voor Veiligheid, Sportdienst  Stad Gent 5  
 

 

• De mate waarin de invulling tegemoet komt aan de noden van de stad 

• Ervaring van de organisatie in outreachend werk en coaching van 

vrijwilligers 

 

Wat komt niet in aanmerking? 

• Initiatieven die zich in de persoonlijke levenssfeer afspelen; initiatieven 

die geen openbaar karakter hebben; 

• Commerciële initiatieven; 

• Erediensten of initiatieven die gericht zijn op godsdienst 

• Initiatieven met partijpolitieke doeleinden; 

• Initiatieven die louter bedoeld zijn voor fondsenwerving; 

 

 

Vragen bij het indienen van je dossier? Niet zeker of je vzw in aanmerking 

komt? → Neem contact op via Sportdienst@stad.Gent.  

 

 

mailto:Sportdienst@stad.Gent

