Gent, 10 juni 2016

KONINKLIJKE RACING CLUB GENT
“Racing Gent”
Naamswijziging vanaf juni 2016, terug naar de oorspronkelijke naam….

Persbericht Racing ivm samenwerkingsakkoord :

Voor Racing Gent is de jeugdwerking altijd heel belangrijk geweest. Steeds heeft Racing geïnvesteerd in
een betere opvang, begeleiding van de Gentse jeugd. Vandaar ook dat Racing reeds jaren aan de top
staat van jeugdopleiding in Vlaanderen.
Racing is ook sinds de beginfase een voortrekker van het project van de Stad Gent “Elk talent telt”. Het
Gents talent in Gent houden en goede begeleiding geven is onze prioriteit.
Om de jeugdwerking verder te optimaliseren heeft Racing gekozen voor een uniek samenwerkingsmodel
met de leading club in Gent, AA Gent. Samen gaan AA Gent en Racing Gent de gelegenheid geven aan de
beste Gentse jeugd om zich op de beste wijze te ontwikkelen onder professionele begeleiding.
Hiervoor diende onze verouderde jeugdaccommodatie aangepast, vernieuwd te worden, onder andere
aanleg extra kunstgrasterreinen, heraanleg bestaand grasoefenterrein, renovatie kleedkamers, extra
verlichting op alle terreinen enz.
Racing staat weliswaar 2 terreinen af aan AA Gent, maar heeft door de aanleg van de
kunstgrasterreinen, inclusief nieuwe wedstrijdverlichting nog voldoende ruimte om de volledige
jeugdwerking te blijven behouden. Dit was dan ook een niet onderhandelbare voorwaarde van Racing.
Dit globaalakkoord werd mogelijk gemaakt door de unieke bereidwilligheid van alle partijen om de
nodige bijdrage te leveren om dergelijk project te doen slagen. Dit samenwerkingsmodel kan dan ook als
uniek ervaren worden in België en voorbeeld dienen voor andere steden.
De toekomst van Racing zal door deze intense samenwerking veel meer perspectieven geven in het
uiteindelijk doel van onze club: namelijk jeugd in de best mogelijk omstandigheden opleiden en
daarnaast een fanionploeg supporteren die zo hoog mogelijk speelt.
In alle stilte kunnen we er misschien wel aan toevoegen dat we voor dat laatste ook op wat steun zullen
rekenen van onze grote broer in Gent ……
Met sportieve groeten,
Luc Pennoit
Voorzitter KRC Gent

