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Een korte historiek 
 

De club werd gesticht in 1955. De stichters gingen ge-

regeld naar "La Gantoise" kijken en beslisten om zelf een 

voetbalploeg op te richten, VC.Roeland was geboren. 

De eerste twee jaren werd alleen vriendschappelijk ge-

voetbald maar vanaf 1957 trad de club toe tot het Gents 

Voetbalverbond voor Liefhebbers. 

In 1964 wordt het Gents Voetbalverbond voor Liefheb-

bers omgevormd tot Oost-Vlaams Voetbalverbond 

voor Liefhebbers en treedt het als provinciale afdeling 

toe tot de Koninklijke Belgische Liefhebbers Voetbal-

bond (K.B.L.V.B.). Door deze toetreding kon VC.Roe-

land zich ook meten met de beste clubs uit vijf andere provincies in de Beker van België. Het deed 

dat niet onaardig, meermaals werd de herfsttitel binnengehaald maar toch moest de ploeg dan 

naar het einde van de competitie inbinden en zich tevreden stellen met een plaats in de top-5. De 

club was ondertussen verhuisd naar het huidige terrein aan de Boer Janssensstraat (vroeger 

Bosstraat). 

In de herfst van 1965 ontstond er in het bestuur een breuk en toen die definitief bleek besloot de 

meerderheid van de bestuursleden de ploeg onder de benaming Vlaamse Sportvereniging Gent bij 

het verbond in te schrijven. Het stamnummer 003 mocht behouden blijven. Het voortbestaan van 

de tienjarige club was verzekerd, VSV Gent was een feit...  

Op 31 maart 1966 verschijnt in het Belgisch Staatsblad de oprichting van VSV Gent vzw. Het is 

een zeer belangrijke stap in de verdere evolutie van de club. Naast de ledenbijdrage, de wekelijkse 

pronostiek en het jaarlijks bal en toernooi komt er een nieuwe permanente bron van inkomsten: 

het clubhuis op het terrein.  

  

VSV maakte in het verbond als een van de voortrekkers ook werk van een jeugdbeleid. In 1978 

werd voor de eerste maal een jeugdtoernooi georgani-

seerd, in 2012 doen wij dit al voor de 34ste keer! Maar 

toen geraakte het jeugdvoetbal van het Oost-Vlaams 

Verbond in een malaise en dus stapte de jeugdafdeling 

over naar het Katholiek Sportverbond (K.K.S.F.B.). De 

jeugdcompetitie was er degelijk uitgebouwd en zo-

doende konden de zeer talrijke VSV-jeugdspelers ver-

der bij de ploeg blijven aantreden. Het was een juiste 

beslissing op het juiste moment...  

Op 4 juli 1984 ondertekenden de leden van de raad van 

beheer van VSV de koopakte van de gebouwen en 

gronden gelegen in de Boer Janssensstraat en zo werd VSV Gent vzw officieel eigenaar van het 

eigen complex. En niet alleen in gronden werd geïnvesteerd, ook clubhuis en accommodaties 

werden grondig gerenoveerd. De jeugdwerking werd verder uitgebouwd en niet alleen het jeugd-

bestuur oogstte jaar na jaar wat met veel geduld was gezaaid, ook de eerste ploeg plukte de 

vruchten toen jeugdspelers doorstootten. 

  

In september 1987 stapt VSV Gent met alle ploegen over naar de Koninklijke Belgische Voetbal-

bond (K.B.V.B.) en die overstap legde VSV tot nog toe geen windeieren, de club "herleefde": terug 

een grotere publieke belangstelling, ruimere financiële middelen en een betere algemene sfeer. Na 

het einde van z'n vierde seizoen, 1990-1991, mocht VSV Gent de promotie vieren naar derde 

provinciale, een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis. Ook diverse jeugdploegen en 
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reserves zijn geregeld de besten van hun competitie. 

Dit bewijst nogmaals dat VSV Gent op het goede 

spoor zit. De infrastructuur wordt nu verder uitge-

breid, de diverse besturen worden gereorganiseerd 

om nog efficiënter te werken, kortom, alle geledingen 

van de club raken steeds beter op elkaar ingespeeld.  

Wie van de stichters en pioniers van het eerste uur had 

in 1955 durven dromen dat VSV ooit z'n 50ste verjaar-

dag zou vieren? In 2005 waren we zo ver... Het comité 

dat instaat voor de organisatie van het jaarlijks jeugd-

toernooi nam ook de taak op zich om van dit jaar een 

feestjaar te maken. Maar er was nog méér te vieren: VSV Gent speelde 40 seizoenen op z'n terrein 

aan de Boer Janssensstraat, ons clubblad VSVvaria evolueerde mee met de tijd en was sinds sep-

tember 2004 aan de 30ste jaargang bezig en tot slot richtte het playbackteam reeds voor de 20ste 

keer de fel gesmaakte show in.  

  

Na "net niet" in het vorige seizoen kon VSV in 2010 via de eindronde na 19 lange jaren de pro-

motie naar 2de provinciale bewerkstelligen. In 3 wed-

strijden voetbalde ons elftal zich naar een reeks hoger 

waarbij vooral de match tegen Windeke (een concur-

rent uit eigen reeks) in het geheugen zal blijven hangen 

als één van de beste sinds jaren. Het feestje achteraf was 

er ook eentje uit verre vervlogen tijden... 

Als kers op de taart speelden de reserves, de U15 en 

de U13 kampioen in hun reeks. De U6, U8 en de U11 

zouden, ingeval van competitie, ook kampioen gespeeld 

zijn want die verloren praktisch geen enkele wedstrijd. 

En de preminiemen U11 maakten het succesjaar hele-

maal af door in de Jeugdcup Het Nieuwsblad de nationale finale te halen en... te winnen. Een hart 

onder de riem voor de jeugdwerking en de ganse VSV-familie...  

 

Helaas kon VSV in het seizoen 2012-2013 de degradatie naar 3de provinciale niet ontlopen, maar 

mits de nodige inspanningen van iedereen wordt een snelle promotie terug nagestreefd. Het or-

ganigram werd hier en daar aangepast en de sporttechnische commissie werd uitgebreid. Ook de 

jeugdafdeling blijft een bepalende rol spelen. 

In december 2012 verkocht VSV Gent vzw de accommodatie (terreinen en gebouwen) aan de 

Stad Gent en beschikt zo terug over de broodnodige financiële zuurstof die, mits een strikt beheer 

van en de nodige waakzaamheid over die middelen, de club moet toelaten om het hoofd te bieden 

aan de huidige maatschappelijke conjunctuur. Tevens betekende deze verkoop aan de Stad Gent 

een win-win situatie omdat de club zodoende over een uitgebreidere en vernieuwde accommo-

datie kan beschikken. 

 

 

 

 
* * * 
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Technische fiche 
 

Naam: 

Rechtsvorm: 

Zetel: 

BTW: 

Bankrelatie: 

 

 

 

Website: 

E-mail: 

Facebook: 

 

Terreinen: 

Telefoon: 

 

Aansluiting: 

Blok: 

Kleuren: 

G.C.: 

 

 

 

Sportief verantwoordelijke: 

TVJO jeugdcoördinator: 

 

Vlaamse Sportvereniging Gent, in afkorting VSV Gent 

vzw 

Boer Janssensstraat 15 te 9050 Gentbrugge 

BE 0408.143.732 

Argenta nr. 979-1329783-15 

IBAN: BE83 9791 3297 8315 

BIC: ARSPBE22 

 

https://www.vsv-gent.be 

info@vsv-gent.be 

https://www.facebook.com/VSV-Gent-283818371647560/ 

 

Boer Janssensstraat 15 te 9050 Gentbrugge 

09-231.11.01 (clubhuis - secretariaat terrein) 

 

Koninklijke Belgische Voetbalbond, stamnr. 09079, sinds 1987 

2027, Oost-Vlaanderen 

geel-zwart 

gerechtigde correspondent bij de K.B.V.B. 

Erik Vanderstraeten 

Philippe Van de Veldehof 8, 9050 Gentbrugge 

gsm 0494-76.18.31 - email: gcvsv@telenet.be 

seniors: Nicolas Hermie 

jeugd: Christoph Caron 

Ploegen & reeks 2021-2022: VSV 1 A: 

VSV 1 B: 

Beloften A: 

Beloften B: 

U17: 

U15 A zwart: 

U15 B geel: 

U13 A zwart: 

U13 B geel: 

U12: 

3de prov. B 

4de prov. B  

R2J 

R2G 

G17G 

G15C 

G15A 

G13J 

G13G 

G12G 

U11 A zwart: 

U11 B geel: 

U10: 

U9 A zwart: 

U9 B geel: 

U8 A zwart: 

U8 B geel: 

U7: 

U6: 

G11J 

G11G 

G10F 

G9G 

G9E 

G8D 

G8C 

G7B 

G6L 

 
 

Besturen VSV Gent vzw 
 

• Erevoorzitter Chris VANDERSTRAETEN 

• Raad van Bestuur: voorzitter Marc RIJCKAERT 

• Dagelijks Bestuur: voorzitter Stef BERGHMANS 

• Jeugdcel: voorzitter: Tom DE CLERCQ 

• Toernooien: 

o algemeen coördinator VSV-jeugdtoernooi: Stef BERGHMANS 

o sportief verantwoordelijke VSV-jeugdtoernooi: Dorine HOSTENS-DE BUCK 

o sportief verantwoordelijke uitgaande toernooien: Sofie Coolens 

• Website en Facebook: hoofdredactie Erwin D'HONT 

• Playbackcomité: verantwoordelijke Annick VERSTRINGHE 
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Beleidsdocument 2020-2023 
 
1. Sportief domein: 

• VSV wil een vaste waarde blijven in derde provinciale, met de bedoeling om in de top 5 te 

eindigen in die reeks. Stijgen naar tweede provinciale is een gezonde ambitie zonder echter 

budgettaire risico’s te nemen. 

• Door ook een ploeg in te schrijven in de reeks van vierde provinciale, wil VSV aan zijn 

jeugdleden verschillende niveaus van competitief voetbal aanbieden. Dit met de bedoeling 

dat onze leden na hun jeugdopleiding verder kunnen sporten bij VSV binnen hun persoon-

lijk aangepast niveau. 

• VSV wil de klemtoon leggen op de doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers alsook 

op eigen jeugdspelers die terugkeren van ploegen uit hogere reeksen. 

• In de mate van het mogelijke zal VSV trainers en begeleiders stimuleren om een gepaste 

opleiding te volgen. 

• VSV wil geleidelijk aan zijn ledenaantal jeugdspelers verhogen zonder in te boeten op de 

kwaliteit en afhankelijk van de verder uitbouw van onze accommodatie. 

2. Financieel domein: 

• VSV wil een financieel gezonde club zijn en blijven waar de uitgaven de inkomsten niet 

overstijgen. 

• VSV wil een financiële buffer behouden die de club in staat moet stellen het hoofd te 

bieden aan onverwachte gebeurtenissen die het voortbestaan en de goede werking van de 

club zouden kunnen in gevaar brengen. Zeker in het corona-jaar is gebleken dat dit geen 

overbodige luxe is. 

• VSV wil een transparant evenwicht behouden wat betreft de uitgaven en inkomsten van 

respectievelijk jeugd en seniors. 

3. Fiscaal domein: 

• VSV wil een transparant beleid voeren en dit zowel naar de leden, de medewerkers als de 

spelers toe. 

• VSV zal strikt de wettelijke verplichtingen inzake fiscaliteit en werking naleven. 

4. Organisatorisch domein: 

• VSV wil een duurzame organisatie uitbouwen die de clubwerking positief beïnvloedt en 

ondersteunt. 

• VSV streeft er naar om nieuwe mensen te motiveren om deel te nemen aan de clubwerking 

en zich te engageren in de VSV besturen. 

• VSV zoekt op continue basis naar nieuwe activiteiten die de clubsfeer bevorderen en de 

clubkas kunnen spijzen zonder dat hiervoor financieel risico moet worden genomen. 

• VSV streeft naar een verdere goede samenwerking met de andere sportclubs binnen onze 

sportcluster Gentbrugse Meersen en binnen ELK TALENT TELT. 

• VSV probeert het contact met de buurtbewoners en vooral de ouderen te onderhouden 

door het openstellen van zijn accommodatie op tijdstippen dat er geen voetbal is. 

5. Infrastructuur: 

• VSV wil haar gebouwen en infrastructuur die gehuurd worden , beheren als een goede 

huisvader. 

• VSV zal in samenwerking met de Stad Gent en Farys streven naar een verder ontplooiing 

van onze sportieve site, accommodatie en oefenterreinen. Een kunstgrasterrein als oefen-

veld en bijkomende kleedkamers blijven topprioriteit. 

 

Marc RIJCKAERT 

voorzitter Raad van Bestuur 

(tekst goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 29 mei 2021) 
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Sponsoring 
 
VSV Gent is een levendige club die een waaier van activiteiten organiseert en daarbij prat kan gaan 

op de talrijke aanwezigheid en steun van leden en supporters. Toch volstaan de inkomsten die 

aldus verworven worden niet om de club financieel de nodige draagkracht te geven om zijn wer-

king op niveau te houden of verder uit te bouwen. Vandaar dat VSV Gent, zoals zoveel ploegen, 

bijzonder dankbaar is te kunnen rekenen op de steun van sponsors, privépersonen of bedrijven, 

waarvan u de namen overigens op deze website terugvindt.  

Uiteraard zouden we graag het aantal sponsors dat onze club moreel en materieel steunt nog 

willen uitbreiden. We gaan ervan uit dat de meest succesvolle vorm van sponsoring diegene is 

waar zowel de club als de sponsor de meeste genoegdoening bij ervaren, zich het best bij voelen. 

De mogelijkheden die VSV als club aanbiedt zijn dan ook veelzijdig: 

 

1. VSV Club 500:  

 

• een aantal vrienden, kennissen, familieleden en zelfstandige ondernemers die VSV welge-

zind zijn samenbrengen om VSV gedurende enkele jaren een substantiële financiële steun 

te geven 

• de geïnteresseerde personen verbinden zich er toe gedurende minimum 2 jaar een gelde-

lijke steun te geven aan VSV van 500,00 euro per jaar (voetbalseizoen). Hierbij engageert 

VSV zich tot een aantal tegenprestaties 

• tegenprestaties VSV: 

- de leden van VSV Club 500 krijgen gratis toegang met hun partner tot de thuiswed-

 strijden van VSV 

- de leden van VSV Club 500 krijgen gratis toegang met hun partner tot de door VSV 

 ingerichte activiteiten (etentjes, mosseldiner, avondactiviteiten op het VSV-

 jeugdtornooi...) 

- de leden van VSV Club 500 krijgen een persoonlijke uitnodiging via mail van elke 

 geplande activiteit bij VSV 

- telkens de leden van VSV Club 500 een activiteit bijwonen worden zij persoonlijk 

 verwelkomd en begeleid door een bestuurslid van VSV 

- de leden worden op de website vermeld onder "VSV Club 500" en op de individuele 

 sponsorpagina 

 

2. De traditionele vormen van sponsoring: 

 

• publiciteitspaneel rondom het plein  

• schenken van een matchbal bij thuiswedstrijden van VSV A (3e prov.) en VSV B (4e prov.)  

• giften, prijzen voor tombola's en bingoavond  

• publiciteit in het programmaboekje van het jeugdtoernooi 

• vermelding op de VSV-website 

 

3. De projectsponsoring: 

 

• beschikbaar stellen van specifieke materialen of apparaten  

• aankoop sportuitrusting (shirts, trainingspakken, ballen, … voor jeugd & seniors)  

• tussenkomst in aankoop van meubilair  

• tussenkomst in herstellingswerken  

• beschikbaar stellen van drank/voedingswaren  

• materiële of financiële tussenkomst bij inrichting van evenementen 
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4. Belangrijke evenementen: 

 

• competitiewedstrijden op vrijdagavond, zaterdag en zondag, clubhuis geopend 

• jaarlijks jeugdtoernooi (4-daagse met Hemelvaart), deelname van +/- 100 ploegen 

• jaarlijkse mini-playbackshow (in de feesttent tijdens het jeugdtoernooi) 

• jaarlijks eindeseizoensfeest (tijdens het jeugdtoernooi) 

• 2-daags mosselfestijn (in het clubhuis op zaterdagavond en zondagmiddag) 

• jaarlijkse bingoavond (clubhuis) 

• jaarlijkse quizavond (clubhuis) 

• jaarlijkse thema-avond (eetfestijn in het clubhuis) 

• jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, aangeboden door VSV aan de leden, spelers & sponsors 

• jaarlijkse familiedag voor de jeugd (het jeugdbestuur nodigt uit) 

• "zondag zonder afwas": een gezellig middagmaal op zondagmiddag (clubhuis) 

 

Bent u bereid als privépersoon of in naam van een bedrijf onze sportieve of algemene werking te 

ondersteunen, of kent u iemand die daarin geïnteresseerd is, contacteer dan één van volgende 

personen: 

 

Verantwoordelijken sponsoring: Mira Van Stichel (0495-89.34.10, miravanstichel@hotmail.com)  

en Bert Pappijn (0475-87.09.34, bert.pappijn@gmail.com) 

 

VSV Gent, het bestuur, de spelers en de leden danken u alvast bij voorbaat voor uw belangstelling 

en bereidwillige steun. 

 

* * * 
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