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1. Inleiding en visie. 
H.C. Don Bosco Gent is een club met aandacht voor familiale waarden en een gezonde sportieve 
ambitie, waarbij nadruk gelegd wordt op doorstroming van de eigen jeugd naar de eerste ploegen, 
zowel bij de meisjes als de jongens. 
 
 
2. Doelstelling. 
Het is onze bedoeling om via een kwalitatieve jeugdopleiding een vlotte doorstroming van jeugd 
naar senioren te verzekeren. Om dit te verwezenlijken hebben we een continue instroom bij de 
allerkleinsten nodig, waarvoor we rekenen op dit promotieplan. 
 
 
3.Organigram. 
 
Jeugdcoördinatoren: 
 

Ø Sporttechnisch: Mark Multael 
Ø Administratief: Frederik Slosse 
Ø Promotioneel: Lut Van De Walle 

 
Cel jeugd:  
 

Ø Voorzitter: Petra Van Enis 
Ø Jeugdcoördinator: Frederik Slosse 
Ø Ploegverantwoordelijken:   

Lut Van De Walle ( U4 en U6) 
Pieter Danhieux (U8) 
Annelies De Smet (U10) 
Dominic Steur (U12) 
Liesbeth De Groote (U14) 
Wouter Neirinck (J17) 
Chris Hutsebaut (M17) 
Andy Delcloo (J18) 
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Jeugdtrainers: 
 

Ø U18: Johan Christiaens en Lela-Tow Abalo 
Ø M17: Mark Multael 
Ø J17: Johan Christiaens en Wannes Dedain 
Ø U14: Tim Van De Walle en Josefien Maes en Cédric Van Haute 
Ø U12: Mats Verbist 
Ø U10: Geertje en Hanne Hutsebaut en Bart Danhieux 
Ø U8: Matisse Van Hoeylandt, Tom Opsomer en Pieter Danhieux 
Ø U6 + U4: Lut Van De Walle samen met Mathilde Weyers en Fraukje Cleys 

 
 

4. Evaluatie promo-activiteiten voorgaande jaren. 
We recruteren vooral uit onze Handbal-omnisportstages en contacten met scholen in de omgeving. 
De mond aan mond reclame tussen ouders en leden heeft een positieve invloed op de instroom. 
 
 
5.Promo-activiteien en planning. 
Onze plannen ter promotie van het handbal in de regio Gent en omgeving voor 2020-2021 zijn de 
volgende: 
 
24 – 28 augustus 2020 : Zomerstage 
 

• Organisatie door de club zelf. 
• De scholen krijgen een pakket brieven (zie bijlage) uit te delen aan de leerlingen 
• Inschrijven kan schriftelijk of per mail. 
• De handbalactiviteiten worden aangevuld met een omnisport aanbod. 
• Deze zomerstage heeft plaats in het college van Don Bosco Zwijnaarde (grote en kleine 

zaal-indien nodig) 
 
 augustus 2020 : Vriendjesdag            ging niet door --- Corona 
 

• Handbalinitiatie voor lagere schoolkinderen. 
• Speelplaats van de Sint Vincentiusschool. 
• Vangen en werpen in een promotiestand. 
• Infostrook was ter beschikking van geïnteresseerde ouders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Handbalclub Don Bosco Gent vzw – Jan Sonnevillestraat 22, 9052 Gent 

www.handbal.gent – info@handbal.gent  

September2020: Vriendjesdag 
 

• Elk lid mag een vriendje meebrengen naar de training. 
• Er worden open trainingen georganiseerd voor respectievelijk: JM8, JM10, JM12 en JM14 

 
 
Datum nog te bepalen : Handbalinitiatie in Nazareth 
 

• Organisatie door de club zelf. 
• Handbalinitiatie voor de leerlingen van de 2e en 3e graad van de lagere scholen van Nazareth 
• Hierbij leren we de leerlingen de basis van het handbalspel aan en geven hen een flyer ( zie 

bijlage) mee om hun interesse voor onze sport en onze club te wekken. 
 

 
Handbalinitiatie op scholen en tijdens sportdagen. 

 
We plannen een aantal handbalinitiaties in scholen tijdens de middagpauze en tijdens sportdagen. 
Hierbij leren we de leerlingen de basis van het handbalspel aan en geven hen een flyer mee om hun 
interesse voor onze sport en onze club te wekken. 
 
12-16 april 2021 : Paasstage  
 

• Organisatie door de club zelf. 
• De scholen krijgen een pakket brieven ( zie bijlage) uit te delen aan de leerlingen 
• Inschrijven kan schriftelijk of per mail. 
• De handbalactiviteiten worden aangevuld met een omnisport aanbod. Multimove voor de 

jongsten 
• Deze paasstage heeft plaats in het college van Don Bosco Zwijnaarde (grote en kleine zaal-

indien nodig) 
 
 
6. Communicatie en info. 
 
Kennisgeving van deze activiteiten gebeurt door de promotieverantwoordelijke, die contacten heeft 
met scholen (zie bijlage) en jeugdverenigingen.  
Als nazorg wordt een flyer (zie bijlage) met clubinfo meegegeven. 
 
 
7. Samenwerking met organisaties. 
 
Er wordt samengewerkt met Stad Gent, VHV, Multimove en scholen (zie bijlage). 
 
 
8. Dropout. 
 
Dropouts worden besproken in de sportieve cel en de cel jeugd. Indien nodig worden er specifieke 
maatregelen genomen.  
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9.Extra toevoegingen. 
 
In bijlage lijst scholen en flyer. 
 
 
10.Handbal voor iedereen. 
 
Onze club onderneemt specifieke acties naar kansengroepen. 
 
Zo heeft Lut enkele sessies gevolgd in het Revalidatiecentrum van het U.Z. te Gent, 
en dit in het kaden van G-sport. 
De G-sportcoach UZ GENT en BZIO OOSTENDE keken terug naar een deugddoende ervaring! 
 
Ook bespreken wij alternatieve mogelijkheden samen met ouders die het financiëel moeilijk hebben 
om toch hun kinderen de kans te geven te kunnen handballen. 
 
11.Sport na school. 
 
Onze club heeft tevens een samenwerking met SNS waarbij wij andere jeugdspelers - die niet bij 
onze club betrokken zijn - de kans geven om eens te komen proeven van onze handbalsport. 
 
Een trainingsoverzicht werd bij deze instantie on-line gezet ; bezoek gerust de link op 
www.sportnaschool.be 
 
 
 
Promotieverantwoordelijke 
Lut Van De Walle 
09/221 78 29 
0473/85 16 96 
lut.vandewalle@handbal.gent 


