
 In het kader van het pro-
gramma «Stadsbeleid 2017-2020» 
kan Sint-Gillis rekenen op gewes-
telijke financiering voor het project 
‘Sportcoaching’! Dit project, een 
samenwerking tussen Saïd Ahruil, 
schepen bevoegd voor Stadsbe-
leid, en Cathy Marcus, schepen 
bevoegd voor sport, wil sport-
beoefening in de ruime beteke-
nis (LO, lichaamsexpressie,…) 
bij een breed publiek promo-
ten, en vooral dan bij de inwo-
ners van Sint-Gillis die er min-
der toegang toe hebben en/of die 
er meer nood aan hebben (jonge-
ren die vol energie zitten, vrou-
wen die er veel te weinig kans 
toe hebben,…) . Sport wordt hier 
als een hefboom voor emancipa-
tie gezien, die de gezondheid, de 
zelfontplooiing, uitwisseling tus-
sen burgers en de maatschappe-
lijke samenhang bevordert .

Dit project steunt op 5 pijlers:

 ▶ sportevenementen die het 
hele jaar door in de open-
bare ruimte worden georga-
niseerd: dit programma gaat 
van start met een 3-daagse ini-
tiatie en sportbijeenkomsten 
van 25 tot 27 augustus in het 
Germeau-park (toegang via 
Fontainasstraat) . Kom zachte 
en verkwikkende activiteiten 
voor iedereen ontdekken! Het 
activiteitenprogramma in de 
openbare ruimte loopt elk jaar 
van april tot oktober, op ver-
schillende openbare locaties 
in de gemeente .

 ▶ wijkteams: onze projectleider 
«Sportcoaching» helpt je bij het 
oprichten van een wijkteam! 

 ▶ een gepersonaliseerde bege-
leiding in kleine groepen: 
onder bepaalde voorwaarden 
kan ons programma zorgen voor 
begeleiding en ondersteuning 
van sportprogramma›s op maat 
in kleine groepen

 ▶ ondersteuning van verenigin-
gen: jaarlijks wordt een budget 
uitgetrokken voor verenigingen 
uit Sint-Gillis die een sportief 
project willen opstarten

 ▶ individuele ondersteuning: 
onder voorbehoud van goed-
keuring van een gemeentere-
glement zal onder bepaalde 
voorwaarden een individuele 
tegemoetkoming kunnen wor-
den toegekend voor de lidmaat-
schapskosten bij sportclubs en 
dergelijke .

De gemeente is ook op zoek 
naar verenigingen en/of dienst-
verleners die bij dit project als 
partner willen fungeren. ◼
▶ Heb je belangstelling voor 
het project? Neem dan contact 
met ons op!  
Axelle Franck  – Verantwoorde-
lijke «Sportcoaching» 
Tel.: 02/333.46.50  
Email: afranck@stgilles . 
irisnet.be

Sportcoaching, de gemeente 
gaat op zoek naar partners
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