genk vv

NIEMAND
BUITENSPEL

voor kids tussen 6 en 14 jaar

g-STARS

Waarom G-voetbal?

DOEL

De jeugdreeksen in het voetbal kregen vroeger
allemaal een letter.

Kids met een beperking
hun favoriete sport laten beoefenen.
We willen op een kwaliteitsvolle manier werken
aan onze missie vanuit de volgende waarden :

De “A” stond voor de reeks van de junioren,
de “F” stond voor de duiveltjes.
Na de duiveltjes-reeks in het voetbal kwam
het voetbal voor personen met een beperking
en deze kreeg naar analogie met het
jeugdvoetbal ook een letter toebedeeld. Op
deze manier is de term “G-voetbal” ontstaan.

We werken volgens het solidariteitsprincipe.
vertrekkende vanuit de kracht en de
mogelijkheden van de jongeren.
We zien het “anders zijn” niet als een bedreiging,
maar als een meerwaarde.
We vinden dat iedereen volwaardig moet kunnen
participeren in de samenleving.

De “G” in staat voor tal van betekenissen:
• Gelijkwaardig
• Gelukkig / Genieten
• Geïntegreegd
•…
Dit zijn dan ook de belangrijkste kenmerken
van het G-voetbal.

Wie zijn de G-stars?
Een voetbalploeg onder leiding
van twee héél enthousiaste
vrijwilligers met het hart op de
juiste plaats voor deze jongeren.
Het gaat er niet om hoe goed je
tegen een bal kan trappen of om
hoeveel goals je kan maken, de
nadruk ligt op het “samen spelen”,
“leren passen naar elkaar” en het
belangrijkste van alles is dat de
jongeren zich amuseren.

We kijken er naar uit
om je te ontmoeten !

g-STARS

WAAR
Genk VV - Kattevennen 6A, 3600 Genk
WANNEER Elke woensdag - 18u30 tot 19u30

proberen?
contact

Walter Liessens
0478/ 20 60 19

Dennis Tiereliers
0460/ 61 01 00

ORGANISATIE
Enkele ENTOUSIASTE VRIJWILLIGERS
in samenwerking met Genk VV

www.genkervv.be

V.U. : Jan Geukens - Genker Voetbalvereniging VZW - Heizeisstraat 18 - 3600 Genk - Tel: +32 89 35.50.65

genk vv

