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Als topclub in het Belgisch voetbal dragen wij een zeer belangrijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Die zit reeds van bij het ontstaan van Club Brugge in ons DNA. 
Club Brugge maakt dan ook graag gebruik van zijn grote impact op de samenleving 
om een positieve bijdrage te leveren op maatschappelijk gebied. 
 
Met het bestuur, management en alle medewerkers van Club Brugge streven wij 
samen naar een toegankelijke Club, die voor iedereen openstaat en bereikbaar is, 
ongeacht iemands afkomst, overtuiging of sociale achtergrond.
 
We doen dit zodat iedereen Club Brugge kan leven en beleven. Want Club Brugge, 
dat is de grootste en warmste voetbalfamilie van het land. Hier werken we hard aan, 
op een professionele manier, met een groot hart. 

Voorwoord

Bart Verhaeghe 
Voorzitter Club Brugge
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Sinds de oprichting van onze communitywerking bij Club Brugge in 2007 hebben 
we als organisatie al enorme stappen gezet. Het is dan ook met gepaste trots dat we 
kunnen stellen dat we zijn uitgegroeid tot een volwaardige maatschappelijke partner 
in de samenleving die zowel intern als extern erkenning krijgt.
 
Deze evolutie hebben we op een gestructureerde manier kunnen bewerkstelligen, 
dankzij de steun van vele mensen. Dit groeiproces was en is dan ook geen sprint, 
maar eerder een marathon waarbij iedere stap gedragen wordt door het enthousi-
asme van alle betrokkenen, medewerkers, vrijwilligers, deelnemers, … 
 
De hele werking van Club Brugge Foundation is er trots op u deze informatiebrochure 
te mogen voorstellen. Hierin kan u een overzicht vinden van de diverse community 
initiatieven en activiteiten van Club Brugge Foundation. We hopen u hiermee te infor-
meren en vooral te inspireren.

Chris Caestecker
Voorzitter Stuurgroep 
Club Brugge 
Foundation



Missie

De voetbalclub Club Brugge neemt met Club 
Brugge Foundation zijn maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid op in de gemeenschap, zowel 
lokaal, nationaal als grensoverschrijdend. 

Deze verantwoordelijkheid voert het uit door – 
met de kracht van Club Brugge – zowel in de dag-
dagelijkse werking op beleidsmatig niveau als via 
projectwerking een positieve bijdrage te realiseren 
op vlak van sport, sociale integratie, gezondheid 
en educatie. 

Dit doet het voor iedereen, met speciale aandacht 
voor kansengroepen, zonder onderscheid te 
maken in ideologische, godsdienstige of partijpoli-
tieke overtuiging.

Visie

Club Brugge wil met Club Brugge Foundation de 
toonaangevende voetbalclub in België zijn op vlak 
van communitywerking, met een solide en auto-
nome werking die extern én intern breed gedragen 
en erkend wordt.

Het wil Club Brugge als belangrijke maatschappe-
lijke partner in de samenleving verankeren.

Stuurgroep Club Brugge 
Foundation 

Club Brugge Foundation wordt mee aangestuurd 
door een stuurgroep. Alle stakeholders van Club 
Brugge Foundation zijn hierin vertegenwoordigd.

Partnership

Een sociaal communityproject kan uiteraard niet 
uitgevoerd worden zonder de steun van diverse 
partners. De hulp en de medewerking van gespe-
cialiseerde instanties werken hierbij drempelver-
lagend.

Club Brugge gaat uit van een win-winsituatie 
voor alle betrokken partijen. Alleen op die manier 
kan er een constructieve en gegronde samenwer-
king zijn.

Club Brugge Foundation heeft de afgelopen jaren grote stappen vooruit gezet als organisatie. Het is dankzij een sterke maatschappelijke betrokkenheid  
uitgegroeid tot een volwaardige speler in de samenleving. Om de volgende stap in de ontwikkeling te kunnen zetten is het noodzakelijk om duidelijk de  
ambities voor de komende jaren kenbaar te maken.

Daarom werden in samenspraak met de Stuurgroep Club Brugge Foundation, een adviserend orgaan met vertegenwoordiging van alle betrokken  
stakeholders, duidelijke doelstellingen bepaald om de missie en visie van Club Brugge Foundation uit te voeren.

Beleidsplan 2015-2020 02
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De juiste opstelling

Club Brugge Foundation wil vanuit een sterke organisatie werken aan:
• … interne en externe gedragenheid via een optimale samenwerking met 

de verschillende diensten van Club Brugge.
• … een bredere actieve vertegenwoordiging van stakeholders binnen de 

Stuurgroep Club Brugge Foundation.
• … een gezond financieel beleid met een goede spreiding van de verschil-

lende inkomstenbronnen.

De verbindende coach

Club Brugge Foundation zet de bindende kracht van de voetbalclub in om:
• … van Club Brugge een ‘open club’ te maken die voor iedereen toeganke-

lijk is, zonder onderscheid te maken op basis van ras, huidskleur, geloof 
of ideologie.

• … nieuwe doelgroepen aan Club Brugge te binden waarbij oa. families en 
kinderen een supportersbeleving op hun maat kunnen beleven.

• … mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt te helpen aan 
een geschikte tewerkstelling.

 

De perfecte voorzet

Club Brugge Foundation geeft vanuit zijn rol als spelverdeler de perfecte 
voorzet om:
• … diverse doelgroepen, die elders uit de boot vallen, actief aan sport te 

laten doen vanuit het drempelverlagende karakter van Club Brugge.
• … supporters met een beperking optimaal te laten meegenieten van de 

supportersbeleving.
• … de gezondheid van velen te verbeteren.
• … de levenssituatie van kansarmen positief te beïnvloeden.

Het duurzaam sluitstuk

Vanuit de werking wil Club Brugge Foundation een duurzame rol bekleden bij:
• … de realisatie van grote infrastructuurwerken van Club Brugge met een 

gepaste inspraak en overleg met de buurtbewoners.
• … de implementatie van een ecologisch afvalbeleid met een verlaagde 

overlast voor de omgeving.
• … de bewaring en etalering van het kostbare cultureel-historisch 

erfgoed van de voetbalclub.

Na een grondige analyse van de huidige situatie van de werking van Club Brugge Foundation werden onderstaande doelstellingen voor de toekomst, tot 2020, 
vooropgesteld. Deze doelstellingen worden mede gerealiseerd door de uitvoering van de diverse projecten die u op de volgende pagina’s kunt ontdekken.

Doelstellingen 2015-2020 
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Bekroning met Pro
League+ award

voor beste werking

Maatschappelijke doelstellingen
opname in statuten

Club Brugge Foundation
seizoen lang op Clubshirts

Start communitywerking
1ste project: Voetbalkraks

2007 2009 2012 2014 2015

Aparte rechtspersoonlijkheid
Club Brugge Foundation

Historiek Club Brugge Foundation 
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De Voetbalkraks van Club Brugge geven jongens en meisjes met autisme 
en gedragsproblemen de kans voetbal te spelen. Het helpt de kinderen om 
te communiceren, op te komen voor zichzelf en zich op hún eigen manier 
te ontwikkelen. 
In de schaduw van het Jan Breydelstadion komen de Voetbalkraks, op weke-
lijkse trainingen en onder begeleiding van een gediplomeerd  trainersteam, 
in contact met voetbal. 

De Voetbalkraks worden via maandelijkse activiteiten nog eens extra onder-
steund op communicatief en pedagogisch vlak. 
Club Brugge biedt hen een aangepast sportkader van waaruit deze kinderen 
ten volle van voetbal kunnen genieten. 

The Voetbalkraks of Club Brugge gives young boys and girls with autism the op-
portunity to enjoy and play football. They can evolve in their own way alongside 
trainers and kids of the same age. Club Brugge supports their growth and offers 
them a safe and fun environment. 

Voetbalkraks
Sportief
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De Club Brugge G-ploeg Recreas is een aangepaste voetbalploeg voor 
jongeren met een fysieke en/of mentale beperking. De spelers van Club 
Brugge G-ploeg Recreas trainen wekelijks en treden ook aan in de West-
Vlaamse G-voetbalcompetitie waarin ze het opnemen tegen soortgelijke 
ploegen. Het spelplezier wordt hier voorop gesteld, de resultaten zijn van 
ondergeschikt belang.

Club Brugge organiseert jaarlijks op het einde van het seizoen een groot 
G-voetbaltornooi in samenwerking met Recreas. Honderden kinderen met 
een beperking geven dan het beste van zichzelf in het Jan Breydelstadion. 

The Club Brugge G-team Recreas unites young footballplayers with a mental 
and/or physical disability. The joy of playing football is the essential element 
in this team. At the end of the football season, the young boys and girls give 
it their all in a tournament alongside other similar teams organized by Club 
Brugge in the Jan Breydelstadium. 

Club Brugge G-ploeg Recreas
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Club Brugge helpt met zijn Homeless team mee aan het bouwen van een 
betere toekomst voor dak- en thuislozen. Door het organiseren van voet-
baltrainingen en nevenactiviteiten probeert Club Brugge de re-integratie 
te bevorderen en een positieve invloed te hebben op de levenssituatie. Er 
wordt ook getracht waarden en structuur bij te brengen en daarnaast is het 
ook een sportieve uitlaatklep voor deze doelgroep. 

Club Brugge neemt jaarlijks deel aan de Belgian Homeless Cup waar de 
ploegen ook door een jury beoordeeld worden op hun integratietraject. 
Met een selectie uit de verschillende lokale teams worden de ‘Homeless 
Red Devils’ geselecteerd die België mogen vertegenwoordigen op de Ho-
meless World Cup.  

The Club Brugge Homeless team builds a future for homeless people. Football 
helps them reintegrate and brings back structure and essential values in their 
life. Every year they compete in the Belgian Homeless Cup against other Home-
less teams. A selection of players from the local teams form the ‘Homeless Red 
Devils’ that represents Belgium in the international Homeless World Cup.

Homeless Team
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Club Brugge Foundation neemt buurtbewoners, supporters en sympathisanten 
op sleeptouw en motiveert hen aan sport te doen. Met het Start to Run 
programma en Club Brugges loopcoaches kan iedereen, ongeacht leeftijd 
en beschikbare vrije tijd, na amper 10 weken vlot 5 km lopen. 

De trainingssessies gaan door op een uitgestippeld parcours rond het Jan 
Breydelstadion. Daarnaast zijn de wekelijkse looptrainingen ook de eerste 
stap richting deelname aan een loopevenement.

Through Club Brugge’s Start-to-Run program and the supervision of running 
coaches everybody can run 5 km in merely 10 weeks. This happens in the inspi-
ring environment of the Jan Breydelstadium, the homeground of Club Brugge. 
It brings people one step closer to joining a running event. 

Start to Run
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Assist naar werk
Sociale integratie

04

Club Brugge biedt mensen met een verminderde kans op de arbeidsmarkt 
de mogelijkheid om via Club Brugge arbeidsattitudes, werk-gerelateerde 
vaardigheden en beroepspecifieke competenties aan te leren. Alle tewerk-
stellingsinitiatieven van Club Brugge Foundation worden gebundeld in het 
project ‘Assist naar werk’.

Begeleid werken
Personen met een mentale beperking komen via Oranje vzw wekelijks bij 
Club Brugge helpen met bepaalde logistieke klussen.

Back on Track
Jonge werkzoekenden krijgen via ‘Back on Track’ een 10 weken cursus bij 
Club Brugge met diverse sollicitatie trainingen, werkstages bij verschillende 
bedrijven en attitudetrainingen om zo gelanceerd te worden op de arbeids-
markt.

Autonome werkstraffen
Werkgestraften kunnen bij Club Brugge de hen opgelegde gemeenschaps-
diensturen vervullen onder begeleiding van medewerkers van Club Brugge.

Stagiair studenten
Studenten die in het kader van hun opleiding een werkstage moeten uitvoe-
ren kunnen dit doen bij diverse diensten binnen Club Brugge.

Club Brugge offers people with reduced chances on the labour market the  
possibility to gain competences and learn  work-related skills.

12
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Sociale integratie

Jobbeurs

Club Brugge Foundation organiseert jaarlijks een jobbeurs waarbij supporters 
worden uitgenodigd om de beschikbare vacatures van Club Brugge, sponsors, 
partners en regionale bedrijven te komen bekijken. Werkzoekenden krijgen de 
kans om in het Jan Breydelstadion met bedrijven in contact te komen.

In samenwerking met Club Partner Randstad worden er tijdens de jobbeurs 
verschillende workshops georganiseerd om de bezoekers te helpen in de 
zoektocht naar hun droomjob.

Each year Club Brugge organises a job fair in the Jan Breydelstadium to help 
supporters find their dream job. Sponsors and companies introduce themselves 
to people who are looking for a job. Everyone can come in and apply for a job 
with one of the companies. 



Club Brugge wil supporters met een visuele beperking volop laten meege-
nieten van de thuismatchen. Club Brugge biedt via aangepaste hoofdtele-
foons een gedetailleerde beschrijving van wat er zich op het veld afspeelt. 
De hoogtepunten, de goals en de emoties maken zij op die manier mee 
vanop de eerste rij. 

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met de vzw Intro, een 
organisatie die evenementen toegankelijk maakt voor personen met een 
beperking. 

The blinds project of Club Brugge wants to give people with a visual disability 
the opportunity to experience the match live in the stadium via an adapted 
commentary system. They get a detailed report of what happens on the pitch 
and experience the highlights, goals and emotions in their own way.

Blindentribune
Sociale integratie

04
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SFCB On Wheels is een supportersclub voor fans met een beperking. 
Hiermee wil Club Brugge Foundation voetbal in zijn geheel toegankelijker 
maken en zich aanpassen aan de noden van andersvaliden. Zij moeten vol-
ledig kunnen participeren aan het voetbalgebeuren. Zowel bij Club Brugge 
als op verplaatsing. 

SFCB on Wheels dient als aanspreekpunt voor de supporterszaken die te 
maken hebben met supporters met een beperking. Een gezamenlijke stem 
bij Club Brugge is wat telt.

Club Brugge wants to be an accessible football club for people with a disability 
by establishing an adapted supporters club. Club Brugge ensures that disabled 
people can participate in the football event and tries to cover every need of the 
disabled person.

SFCB On Wheels
Sociale integratie



Club Brugge organiseert jaarlijks een scholenvoetbaltornooi voor leerlingen 
uit de derde graad van het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs 
in de Brugse regio. De leerlingen spelen voor de felbegeerde Club Brugge 
Cup en krijgen tijdens de middag bezoek van enkele A-kern spelers en be-
loften. Één van de uitgangspunten van het tornooi is fairplay, met als inzet 
de Fairplay Cup.

De uiteindelijke winnaar van de Club Brugge Cup mag de kleuren van Club 
vertegenwoordigen op de nationale Pro League Schools Cup waar iedere 
eersteklasser het met een scholenvoetbalploeg tegen elkaar opneemt.

The Club Brugge Cup is an annual football tournament between several local 
schools with a focus on fairplay. The winners of the tournament win the highly 
esteemed Club Brugge Cup. Schoolkids meet the Club Brugge players and join 
a guided tour around the Jan Breydelstadium. 

Club Brugge Cup
Gezondheid en educatie
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Gezondheid en educatie
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Via het project ‘Gezond Scoort!’ worden leerlingen aangezet tot een gezonde 
levensstijl met aandacht voor sport en gezonde voeding. Met een fitheids-en 
gezondheidstest als startschot gaan leerlingen de uitdaging aan met enkele 
Clubspelers om gedurende twintig weken een gezonde levensstijl na te 
streven. Deze overeenkomst wordt gesloten in het Jan Breydelstadion en 
vastgelegd in een contract ondertekend door zowel de Clubspeler als door 
de leerling zelf. 

In deze twintig weken wordt niet alleen op vlak van voeding een gezonde 
levensstijl nagestreefd, ook moeten de leerlingen voldoende aan sport 
doen. Het project wordt afgesloten door een tweede fitheids-en gezond-
heidstest waarna de leerlingen een diploma uitgereikt krijgen. 

Club Brugge wants their young supporters to focus on a healthy lifestyle. 
Students commit themselves together with a professional Club Brugge player 
to a healthy lifestyle during 20 weeks.

Gezond Scoort!



Met ‘Playing for Success’ richt Club Brugge zich op jongeren tussen 10 en 12 
jaar die een leerachterstand hebben opgelopen. Aan de hand van de kracht 
van het voetbal vinden kinderen het zelfvertrouwen en de motivatie terug 
om de leerhouding te verbeteren. Gedurende een tienwekenprogramma 
leren ze op woensdagmiddag onder begeleiding alles over wiskunde, taal, 
geschiedenis, aardrijkskunde, met voetbal als centraal vertrekpunt. Elke 
jongere wordt individueel begeleid en krijgt een programma op maat 
waarin de leerachterstand wordt bijgewerkt. 

Club Brugge beoogt voor de jongere een positievere houding tegenover 
school waardoor de kans op afstuderen en een plaatsje op de arbeidsmarkt 
worden vergroot. 

‘Playing for Success’ wants to boost the chances of children with educational 
problems. The power of football is used to eliminate these problems with the 
help of professional supervision and several educational activities. Young people 
gain knowledge and a positive attitude towards school and education. 

Playing for Success
Gezondheid en educatie
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Gezondheid en educatie
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Het Rode Kruis en Club Brugge bundelen de krachten. Onder het motto 
“Wij en onze fans geven blauw bloed’ engageert Club Brugge zich om zo 
veel mogelijk supporters en sympathisanten te motiveren om zich te laten 
registreren als bloeddonor. 

Met dit project wil Club Brugge zijn supporters duidelijk maken dat bloed-
en plasmadonatie noodzakelijk is en levens redt. Want Bloed geven doet 
leven! 

Doorheen het seizoen engageert Club Brugge Foundation zich om 3 
bloedinzamelingen te organiseren. Hierdoor kan het Rode Kruis een 
nieuwe doelgroep mogelijke donoren aanspreken.

Club Brugge wants to motivate supporters to donate blood to the national ‘Red 
Cross’. Through this, Club Brugge wants their supporters to be aware of the 
necessity of giving blood.

Wij en onze fans geven blauw bloed
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Afval Scoort Hier! Supportersmobiliteit
Gezondheid en educatie

Samen met Stad Brugge en Cercle Brugge werken we aan de netheid van 
het Jan Breydelstadion. Met een duidelijk afvalbeleidsplan verminderen we 
het zwerfafval in en rond het stadion en sensibiliseren we onze supporters 
om het afval beter te sorteren en te recycleren.

Together with the city of Brugge and Cercle Brugge, we want to increase  
cleanliness in the Jan Breydel Stadium.

Bij iedere thuiswedstrijd verplaatsen meer dan 25.000 supporters zich van 
en naar het Jan Breydelstadion. Dit brengt steeds enkele grote mobiliteits-
vraagstukken met zich mee.

Vanuit Club Brugge Foundation willen we de Clubsupporters alternatieve 
supportersvervoersmethodes aanreiken, met een nadruk op ecologische 
alternatieven, zoals fietsgebruik, carpoolen, openbaar vervoer, …

We want to inspire supporters to think about alternative transport methods such 
as bicycle use, car pooling, public transport, …

20
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Gezondheid en educatie

Welkom in een rookvrij stadion

Club Brugge heeft als allereerste voetbalclub zelf beslist om de tribunes 
van zijn stadion rookvrij te verklaren.  Voortaan heten wij onze supporters  
‘Welkom in een rookvrij stadion’.

Supporters komen naar een voetbalstadion om naar het voetbal te kijken en 
te genieten van sportieve prestaties. Club Brugge Foundation wil ervoor zor-
gen dat alle supporters dit kunnen doen in een niet-schadelijke omgeving, 
want Club Brugge is begaan met de gezondheid van zijn supporters.

Levens redden op lange termijn

Passief meeroken - vervuilde lucht die niet-rokers inademen in de buurt van 
een roker - is net als roken zelf zeer schadelijk voor de gezondheid. In een 
voetbaltribune heb je niet de mogelijkheid om je te verplaatsen en word je 
dus gedwongen passief mee te roken. Daarnaast willen we ook een voor-
beeld zijn voor de vele jongeren die naar het voetbal komen. Op deze ma-
nier willen we meehelpen aan een normverschuiving en het aantal jongeren 
dat begint met roken te verminderen. Hiermee redt Club Brugge op lange 
termijn levens!

Club Brugge was the very first football club in Belgium to claim their stands smo-
ke-free. We want to ban passive smoking and set a good example to the youth.



Club Brugge Foundation is één van de leden van EFDN - European Football 
for Development Network. EFDN is een netwerk van meer dan 25 professio-
nele voetbalclubs en hun respectievelijke communitywerkingen waarin voetbal 
gebruikt wordt als een middel voor maatschappelijke ontwikkeling.

EFDN heeft als doel om een sterk netwerk tussen voetbalclubs te vormen waar-
in uitwisseling van kennis en ervaring vooropstaat. Deze internationale samen-
werking biedt kansen om samen oplossingen aan te reiken voor problemen op 
vlak van educatie, sociale inclusie, gezondheid en (jeugd)tewerkstelling.

Aan de hand van gezamenlijke Europese projecten, uitwisselingsprogramma’s 
voor medewerkers, vrijwilligers en deelnemers wordt de kwaliteit van de lokale 
projecten en activiteiten versterkt.

De deelnemende voetbalclubs zijn in hun land pioniers op het vlak van innova-
tie en samenwerking. 

Club Brugge Foundation is a part of the European Football for Development  
Network. This organisation aims to be a strong network between football clubs 
where exchange of knowledge and experience are key. This international cooperation 
offers opportunities to share solutions to problems in the field of education, social 
inclusion, health and youth employment.

European Football for Development Network
Internationaal
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En er is meer …



Goede doelen ondersteunen

Club Brugge Foundation onder-
steunt jaarlijks 250 goede doelen. 
Club Brugge draagt zijn steentje 
bij aan grote, kleine, nationale en 
internationale goede doelen. 

Jaarlijks wordt de Music For Life-
actie ondersteund en worden 
stiften in en rond het Jan Breydel-
stadion verkocht ten voordele van 
de Damiaanactie. Daarnaast veilt 
Club Brugge shirts ten voordele van 
SOS Kinderdorpen. 

Club Brugge Foundation supports 
more then 250 different charities. 
Shirts are put up for auction for 
SOS Children’s Villages. Every year 
markers are sold for Damiaanactie 
and the Music For Life campaign of 
Studio Brussel can count on Club 
Brugge’s support too. 
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Meet & Greet

Elke thuismatch verrast Club 
Brugge met een Meet and Greet 
een Blauw-Zwarte fan die door een 
zware ziekte getroffen is. Familie en 
vrienden worden mee uitgenodigd 
om de match bij te wonen. 

Na afloop krijgen ze de kans een 
praatje te slaan met hun favoriete 
Clubspeler en wordt hen een uniek 
Club Brugge-geschenk overhandigd. 

Every home game, Club Brugge 
surprises a fan with a life-threatening 
illness by inviting him or her and for 
a Meet and Greet with their favourite 
Club Brugge player. 

Ziekenhuisbezoeken 

Club Brugge-spelers bezoeken 
regelmatig kinderafdelingen van 
ziekenhuizen in de regio. Ze bren-
gen steeds geschenken mee om de 
kinderen een blauwzwart hart onder 
de riem te steken. 

Club Brugge-players often visit kids at 
children’s hospitals. With presents and 
the presence of Club Brugge-players, 
the kids experience an amazing day. 

Ticket aan sociaal tarief

Verschillende sociale doelgroepen 
kunnen tickets aan een gereduceerd 
tarief bestellen voor thuiswed-
strijden van Club. Club Brugge wil 
hiermee een open club zijn die 
toegankelijk is voor iedereen. 

Club Brugge wants to be an appro-
achable club for everyone. This means 
that specific groups can order tickets 
at reduced rates.

Samenwerking met de 
Stad Brugge

Als Brugse club hecht Club Brugge 
een groot belang aan zijn roots. 
Club Brugge Foundation streeft dan 
ook in zijn dagdagelijkse werking 
naar een nauwe samenwerking met 
de Stad Brugge. 

Daarom maken vertegenwoordigers 
van de Stad Brugge deel uit van 
de stuurgroep van Club Brugge 
Foundation. 

Op zijn beurt probeert Club Brugge 
een meerwaarde te zijn voor projec-
ten van de Stad Brugge. 

Club Brugge Foundation is aiming 
at a strong connection between Club 
Brugge and the city of Bruges. 

Wijkgebeuren

Blauw-zwart wil aandacht besteden 
aan het wijkgebeuren in Sint-Andries, 
de thuishaven van Club Brugge, 
waar het Jan Breydelstadion is ge-
legen. Club Brugge streeft naar een 
positieve manier van samenwerken 
in en rond het stadion. 

Club Brugge wants to be a part of the 
neighbourhood, Sint-Andries where 
the Jan Breydelstadium is located. 
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Stadion Tours in het Jan Breydelstadion

Club Brugge ontvangt op jaarbasis meer dan 5000 bezoekers die een 
uitgebreide ‘Stadion Tour’ volgen samen met één van onze stadiongidsen. 

11 hoogtepunten in 90 minuten 

Een team van stadiongidsen staat paraat om bezoekers gedurende een 
geleide rondleiding van ongeveer 90 minuten onder te dompelen in de 
roemrijke geschiedenis van Club Brugge langsheen 11 hoogtepunten in en 
rond het Jan Breydelstadion.

De bezoekers krijgen een uitgebreide blik achter de schermen van de wer-
king van Club Brugge, op plaatsen waar Clubsupporters anders niet kunnen 
komen.  Onder andere de veiligheidstoren, perszaal, Clubmuseum, VIP-
ruimtes en spelerstunnel worden bezocht om af te sluiten met een bezoek 
aan het hoofdveld van het Jan Breydelstadion.

Deze ‘Stadion Tours’ bij Club Brugge worden gegeven door vrijwillige stadi-
ongidsen, die zijn opgeleid om diverse doelgroepen te begeesteren in hun 
ontdekkingstocht bij Club Brugge.

A team of stadium guides offers visitors the opportunity to discover the world 
behind the scenes at Club Brugge. In 90 minutes the visitors are guided through 
11 highlights in the Jan Breydelstadium.
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Club Kids & Club Students, de supporters van morgen

Club Kids 

Of de supportersclub voor onze allerjong-
ste fans! Iedereen tussen 0 en 12 jaar is 
welkom. De Club Kids wil zoveel mogelijk 
jongeren integreren in het Blauw-Zwarte 
voetbalgebeuren en slaagt daar wonderwel 
in met 

2.000 betalende leden in 2014-2015.

Onze Club Kids worden verwend met leuke 
kids-events, ‘coole’ acties en een zorgvuldig 
uitgebalanceerde communicatie.

With our 2 fangroups we can offer our young 
fans a suitable fan experience.

Club Students 

Vanaf 13-jarige leeftijd kunnen de Club Kids 
doorstromen naar de Club Students (13+). 
Deze groep organiseert activiteiten voor de 
studenten. Als Club Student geniet je van 
talrijke voordelen en kan je unieke evene-
menten beleven.

Met deze twee supportersclubs kunnen we 
onze jongste supporters een aangepaste 
supportersbeleving op hun maat aanbieden.

De jeugd houdt onze Club-community levend in twee begeesterende jeugdfanclubs. Club Brugge ademt 
voetbal, Club Brugge 
lééft voetbal, al van 
jongs af aan.



Het verhaal van …

Timmy Simons
Kapitein Club Brugge

“wij hebben het geluk gehad geboren te zijn met 
een talent waarmee we veel mensen gelukkig kun-
nen maken. Van onze supporters krijgen wij steeds 
heel veel steun. We beseffen dat het als profspeler 
onze plicht is iets terug te doen voor zij die onze 
steun zeer goed kunnen gebruiken. Wij steunen 
daarom ook volledig Club Brugge Foundation.”

Arjen
Supporter in hart en nieren

“Ik heb vandaag de spelers ont-
moet en ook de Brugse beertjes! 
Ik was even vergeten dat ik ziek 
was. Dit was de beste dag van mijn 
leven. Dit vergeet ik nooit meer. 
Club Brugge heeft voor atlijd een 
plaatsje in mijn hart.”
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Daikin
Roderik Desiere, Managing Director Daikin België

“Net als Club Brugge heeft Daikin een maatschappelijke voor-
beeldfunctie en engageren we ons daarom ook in tal van maat-
schappelijke projecten. Als commerciële partner bij Club Brugge 
hechten wij veel belang aan de waarden die Club Brugge uitstraalt. 
Naast de commerciële return is ook de emotionele impact die 
Club Brugge heeft op de samenleving belangrijk.

Dat Club Brugge via de Foundation iets teruggeeft aan de samen-
leving en hierbij alle stakeholders betrekt, vormt een grote meer-
waarde aan ons partnership en toont aan dat Club Brugge meer 
dan een voetbalclub is.”

Supportersfederatie
Club Brugge

“Het is een belangrijk signaal van Club Brugge 
dat ze zich ook inzetten voor de diverse doel-
groepen bij onze supporters. De ‘VOLKSCLUB’ 
heeft duidelijk oog voor al zijn supporters. 
Wij zijn trots deel uit te maken van deze club, 
onze Club.”





Met de steun van



Club Brugge Foundation
Olmpialaan 72
B-8200 Brugge

T +32 (0) 50 40 21 33
F +32 (0) 50 38 10 23
E community@clubbrugge.be

Het community team van
Blauw-Zwart staat voor je klaar


