Recreas Dames F.C. Gullegem
Het Damesteam Recreas Kortrijk is ontstaan uit leerlingen van Buso- MPI De Hoge
Kouter uit Kortrijk. DAMES DE HOGE KOUTER.
Het prille begin dateert van het najaar 2003 , en dit als antwoord op de vraag van
Beverly Hill , de verantwoordelijke van Special Olympics Euro-Asia die de vaststelling
deed dat België wat achterna holt wat betreft Damesvoetbal voor mensen met een
beperking.
Onder impuls van enkele personeelsleden van het instituut werd gestart met wekelijkse
trainingen op woensdagnamiddag. Het werd een succes en in 2004 kon voor de eerste
maal deelgenomen worden aan de Nationale Spelen , gestuurd vanuit Special
Olympics België. In 2005 werd voor het eerst deelgenomen aan de Europese Spelen
voor Damesvoetbal en een tweede deelname aan de Nationale Spelen.
Om een verdere werking van de oorspronkelijke schoolploeg om te vormen tot een
actieve sportvereniging is contact gezocht met de v.z.w. Recreas ; Recreatief
Aangepast Sporten voor mensen met een beperking. Op die manier was de verdere
ontwikkeling gegarandeerd en kon het team aangevuld worden met speelsters uit de
omgeving , met zin om te voetballen. We schrijven september 2006.
RECREAS DAMES KORTRIJK.
In 2010 is een samenwerkingsverband tot stand gekomen met F.C. Gullegem in het
kader van de start van het G-voetbal in competitieverband in W. Vlaanderen , in
samenspraak met Special Olympics Belgie en de K.B.V.B.
DAMES RECREAS F.C. GULLEGEM.
Naast het sportieve wordt ook ruim aandacht besteed aan een zinvolle
vrijetijdsbesteding , lichaamstraining , bewegingsvreugde , vriendenkring en sociale
integratie. De ouders ,familie en/ of vrienden worden nauw betrokken bij het geheel.
Het huidig team bestaat uit 14 actieve leden , ( meestal tewerkgesteld in een
Beschutte Werkplaats of het reguliere arbeidscircuit ) , en studenten. Het is de
bedoeling om het team nog wat verder uit te bouwen, hetzij met schoolgaanden of
tewerkgestelden. De huidige leeftijd varieert tussen 18 en 32 jaar. Er wordt outdoor ( x 7)
gespeeld. Wij trainen 3 woensdagen in de maand om 19u. in de sporthal van het P.T.I.
te Kortrijk ( 1x) en op de terreinen van F.C. Gullegem. ( 2x ).
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