KONINKLIJKE SPORTCLUB GIDOS
GROEP GIDTS

SNEUVELNOTA

Gidos is een G-sportclub en creëert kansen zodat personen met een beperking volgens hun
eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan
sport en beweging kunnen doen.

Visie
SPORTIEF
GIDOS heeft een divers sportaanbod:
 aanbod competitie: boccia, e-hockey, h-hockey, tafeltennis, voetbal, zwemmen
 aanbod vrijetijd en recreatie: dansen, boccia, bowling, e-hockey, h-hockey,
tafeltennis, voetbal en zwemmen
ORGANISATIE
GIDOS is een organisatie waarin bestuurders en de trainers, sporthelpers, scheidsrechters en
vrijwilligers op een constructieve manier samenwerken via een open communicatie en
wederzijds vertrouwen. Het bestuur bestaat uit personen die zich vrijwillig en op basis van
persoonlijk engagement inzetten.
GIDOS bouwt het aanbod uit in nauwe samenwerking met de sporter, trainer, bestuurder,
vrijwilliger en dit in samenwerking met de geledingen van vzw Dienstencentrum GID(t)S.
JEUGDWERKING
GIDOS wil haar jeugdwerking verder uitbouwen in functie van een vlotte doorstroming van
jeugdspelers richting recreatie of competitie. Dit is mede mogelijk door de goede
samenwerking tussen de club en domeinen zorg en onderwijs. We vinden het belangrijk om
heldere gedragsregels en positieve waarden mee te geven. GIDOS onderschrijft vanuit de
Panathlonverklaring en het Charter Geestig Gezond Sporten.
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SUPPORTERS
De club doet er alles aan om de betrokkenheid met supporters te creëren, te onderhouden
en waar nodig bij te sturen met als doel een positieve uitstraling naar de sportwereld toe.
GIDOS creëert samen met groep Gidts de noodzakelijke voorwaarden om een duurzaam
sportaanbod uit te bouwen
Infrastructuur
Sporten in aangepaste sportinfrastructuur is belangrijk voor GIDOS.
Groep Gidts biedt een aangepaste infrastructuur aan die een gastvrije
ontmoetingsplaats is voor sporter en supporters.
Vervoer
GIDOS tracht de sporters en trainers te ondersteunen in aangepast vervoer naar
competities. Groep Gidts stelt zijn wagenpark ter beschikking tegen vergoeding.
GIDOS zorgt, waar mogelijk, voor chauffeurs.
Budget
GIDOS vindt financiële gezondheid belangrijk. De club is transparant. Het Sportfonds
van Groep Gidts ondersteunt de club met fondsenwerving.

GIDOS staat symbool voor:
Eenheid in onze diversiteit. Alle sporters zijn GIDOS sporters. We are one!
Teamspirit Het geheel van onze sportclub is meer dan de som van de delen.
Positiviteit in ons denken en doen. De trainers stralen positiviteit uit. We wijzen
spelers eerst op sterke punten vooraleer we op verbeterpunten wijzen.
Enthousiasme uitstralen als club zodat anderen gemotiveerd en aangezet worden om
te sporten door ons.
Respecteer iedereen, zo ontstaat er een vlotte samenwerking. Onze club stelt
solidariteit, fairplay en integriteit voorop en verzet zich tegen geweld en racisme.
Zelfontwikkeling door in een team samen te werken. Je creëert een eigen identiteit in
de groep, met je eigen talenten.
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