
Een regenboogvereniging die 100% inzet op integratie
BIJ HET NADEREN van haar 
30ste verjaardag blijft Brussels 
Gay Sports (BGS) sport-, cultuur- 
en recreatiefanaten aantrekken 
in een sfeer waar persoonlijke 
ontwikkeling en sociale integratie de 
sleutelwoorden zijn.

In 1991 besloot het volleybalteam Les 
Coccinelles een vereniging op te 
richten die zich vooral zou richten op 
mensen uit de LGBT-gemeenschap. 
Vandaag de dag heeft BGS meer dan 
750 leden, waardoor het de grootste 
holebi-sportvereniging van België is.

Sindsdien heeft BGS zich verder 
ontwikkeld en dit terwijl ze haar 
waarden van tolerantie, diversiteit, 
vermenging, openheid, het delen in 
een vriendelijke en warme omgeving, 
waar respect en aandacht voor 
iedereen één van de basisprincipes 
is in de sportieve en associatieve 
omgeving, bevestigt.

"Fysieke vaardigheden zijn niet 
de prioriteit, iedereen wordt 
geaccepteerd" zegt Damien Frebutte, 
voorzitter van BGS sinds december 
2019, al sinds 2011 actief lid van het 
zwemteam. Hij gaat verder met te 
zeggen dat "BGS een club blijft waar 
welwillendheid voorop staat."

Er worden ongeveer vijftien 
sportieve, culturele en recreatieve 

activiteiten aangeboden, variërend 
van teamsporten tot individuele 
sport- en fitnessactiviteiten, en niet te 
vergeten koor-, theaterimprovisatie 
en massagelessen die enkele jaren 
geleden werden geïntroduceerd. 
Bij zo'n overweldigend succes staan 
sommige activiteiten zelfs op de 
wachtlijst. Naast de zeer zakelijke 
tarieven voor lidmaatschapsgeld en 
abonnementen is dit vooral te danken 
aan de beschermende en broederlijke 
sfeer die de vereniging in de loop der 
jaren heeft weten op te bouwen.

De voorzitter van BGS, waarvan 
het hoofdkantoor in het ‘Rainbow 
House’ is gevestigd, getuigt van een 
"echte wens om de capaciteit van 
onze infrastructuren te vergroten." 
Daartoe doen zij een beroep op de 
gemeenten om grotere infrastructuren 
te kunnen bezetten in het belang van 
de ontvangst van meer leden. Toch 
kunnen we niet over een toename 
spreken zonder extra goodwill te 
verwelkomen want: vrijwilligers zijn de 
sleutel tot succes!

BGS organiseert en/of neemt elk jaar 
deel aan talrijke evenementen van alle 
mogelijke omvang, of het nu gaat om 
wedstrijden op nationaal, internationaal 
of zelfs mondiaal niveau, of met de 
bedoeling de leden van de vereniging 
te verenigen.

Om er een paar op te noemen, in de 
categorie van de toernooien vinden 
we de Brussels Games, EuLeVoTo 
en Eurochamps. De volgende 
langverwachte sportevenementen 
voor BGS zijn de Euro Games die 
in 2021 in Kopenhagen worden 
gehouden en de Gay Games in 
Hongkong in 2022.

De verenigende evenementen 
omvatten vele initiatieven binnen 
BGS, zoals de Swim for Life, een 
liefdadigheidsmarathon die voor 
Wereldaidsdag wordt georganiseerd. 
Het koor "Tapalanote" sluit zich ook 
aan bij de actie door het Sing for Life 
concert te organiseren. 

Wat onthouden we over BGS? 
Een veelvoud aan initiatieven en 
uitgestoken handen, veel plezier, 
delen en vriendschap, ontmoetingen, 
een open minded vereniging, een 
veilige en beveiligde omgeving... 
Kortom, een bloeiende vereniging 
vanuit alle invalshoeken waar veel 
meer conventionele sportclubs 
inspiratie uit kunnen putten.

Damien Frebutte besluit met een 
verklaring: "Beschermend, zal BGS 
altijd aanwezig zijn, ongeacht de 
evolutie van de maatschappij, zodat 
iedereen zich veilig kan voelen tussen 
verschillende types mensen.” 
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