
          Het bestuur gelooft in een positief jeugdbeleid gesteund op sportiviteit, ontspanning en 
evenwicht waarbij de naleving van de gedragscode en de filosofie ervan essentieel is. 

Sinds ruim een jaar werkt het bestuur aan de versterking van een gezond jeugdbeleid waar aandacht 
wordt gegeven aan naschoolse ontspanning, plezier en gematigd , doch sportief competitiebeleid. m 
Jongeren moeten op ontspannen wijze en vrij van stress kunnen genieten van sport en stapsgewijze 
geïntegreerd worden in een sportieve competitie waar winnen leuk is, maar verliezen geen ramp. 
KRCG hoedt er zich voor om te sterk te focussen op competitie daar teveel wedstrijden negatief zijn 
voor de sportieve vorming en ontplooiing van kinderen.  

Binnen de jeugdcommissie wordt in samenspraak tussen trainers en ouders en onder de deskundige 
leiding van een jeugd coördinator, tevens bestuurslid, gestreefd naar een duurzame en gezonde 
sportieve benadering met een juiste en evenwichtige dosis aan spel en competitie. 

De recente schitterende resultaten op de Beker van Vlaanderen tonen het succes aan van dit beleid. 

De gedragscode is een belangrijk sluitstuk om dit beleid te ondersteunen. De naleving van de regels 
, doch ook het respect voor de filosofie van dit beleid is belangrijk.  

Ouders die dit beleid niet mee willen dragen en permanent kritiek hebben op bepaalde trainers en 
het beleid ondermijnen de werking van de club.  De regels van KRCG zijn deze die gelden voor 
clubleden, en zijn in een breder verband van een grote club noodzakelijk voor een goede werking.  

Niemand is verplicht om de filosofie en de clubregels van het KRCG jeugdbeleid te aanvaarden, 
maar moet daaruit de logische consequenties trekken dat zij alsdan niet thuis horen in KRCG.  

Voor het bestuur van KRCG is de ondersteuning van het beleid, zelfs kritisch, de voorwaarde, om 
binnen onze club te blijven. Ondanks pogingen om het negativisme om te buigen naar een meer 
positieve benadering, kreeg het bestuur voortdurend berichten van ouders, trainers en 
jeugdcommissie leden dat een kleine kern van ouders actief het beleid bleef tegenwerken in woorden 
en daden.  

Het bestuur stond dan ook voor de keuze: ofwel deze toestand verder dulden waardoor vele 
positieve medewerkers, trainers en bestuursleden de club zouden verlaten, of beslissen om een 
beperkt aantal leden niet verder in te schrijven. Het bestuur koos voor deze laatste oplossing en 
heeft besloten om enkele leden niet opnieuw in te schrijven. Dit is volledig in overstemming met onze 
statuten en huishoudelijk reglement gebeurd. Wellicht zullen er diverse personen zijn die met deze 
beslissing niet akkoord gaan en tevens de club verlaten. Het bestuur betreurt dit, doch diende, in het 
belang van de club te beslissen.  

Deze beslissing was zwaar en werd na maanden discussie genomen met een duidelijke 
meerderheid. Het bestuur respecteert de mening van bepaalde bestuursleden die tegenstemden 
en/of besloten zich te onthouden, doch betreurt het dat een lid deze beslissing aan derden lekte,  
alvorens het bestuur hierover officieel kon communiceren. 

Het bestuur neemt tenslotte akte van de beslissing van Kelly Van Maldegem om asap te stoppen als 
trainster. Het bestuur dankt Kelly voor haar jarenlange inzet, doch betreurt dat zij stopt zonder 
overgangstermijn en zonder overleg  met het bestuur. 

 Het bestuur neemt alle maatregelen om de trainingen verder te garanderen. 



Door deze beslissing hoopt het bestuur dat eindelijk de rust kan terugkeren en verder gewerkt kan 
worden aan een positieve toekomst.  

Op 5 oktober gaat op onze piste de Pierkensloop door. Bij deze gelegenheid zal KRCG uit de 
handen van de Voorzitter van Panathlon Internationaal de “Panathlon Trofee” ontvangen voor dit 
uitmuntend jeugdproject. 

Deze trofee die aansluit bij de Panathlon verklaring van Ethiek en jeugdsport overtuigt het bestuur 
om de gekozen weg van het jeugdbeleid verder te zetten. 

 

Met sportieve groeten, 

Het Bestuur van KRC Gent Atletiek 


