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voetbal is
VOETBAL
DAN
EER
M
We leven in een land met 3.275 voetbalclubs, een

realiseren zich dat een gezonde voetbalclub een

land waar elk kind in tien minuten naar het

club is met sportieve én maatschappelijke ambitie.

clubhuis kan fietsen en waar meer dan 400.000

Fans, sponsors, de gemeenten en andere belangrijke

vrijwilligers zich week in week uit inzetten voor hun

partners verwachten dat ook van ons, en terecht.

vereniging. De voetbalclub is dé plek waar mensen

De komende jaren zal het belang van Meer dan

elkaar ontmoeten, samenwerken en elkaar leren

Voetbal daarom alleen maar toenemen.

respecteren. Voetbal heeft een enorme verbindende
kracht. Voetbal is veel meer dan alleen voetbal.

“Sport kan ongekende krachten
losmaken in mensen”

Ik vind het mooi om te zien dat steeds meer
voetbalclubs zich inzetten om een bijdrage te

Ik ben zeker blij dat het voetbal in de samenleving

leveren aan de samenleving. Zo zie ik in mijn

een groeiende rol heeft. Tegelijkertijd zullen

eigen omgeving hoe het nieuwe clubhuis van

we hard moeten blijven werken aan een omgeving

Alliance ’22 in Haarlem wordt benut voor

waarin iedereen die het voetbal een warm hart

naschoolse opvang. Kinderen komen er niet

toedraagt met plezier kan voetballen of naar

alleen om samen te sporten, maar ook om onder

het stadion kan gaan. Als clubs en bestuurders

begeleiding huiswerk te maken. Een ander mooi

daarin niet hun eigen verantwoordelijkheid

voorbeeld is de NAC Street League, waarbij

nemen, staat de voorbeeldrol van het voetbal

kinderen zich samen met hun idolen inzetten

voor de samenleving op het spel.

voor de leefbaarheid van de wijken in Breda.
Sport kan ongekende krachten losmaken in

De samenleving kan niet zonder voetbal, maar

mensen. Dit Meer dan Voetbal jaarverslag toont

voetbal kan ook niet zonder de samenleving.

die ware kracht in beeld en getal.

Maatschappelijke participatie is de laatste jaren

2

bij veel clubs een vanzelfsprekend onderdeel

Michael van Praag

geworden van het beleid. Bestuurders én spelers

Voorzitter KNVB
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MILJOENEN VOETBALLIEFHEB-

DE Coöperatie Eerste Divisie

VOETBALLEN BIJ EEN AMATEUR-

BERS, VAN JONG TOT OUD,

(CED) EN DE 18 INDIVIDUELE

CLUB. VOOR VEEL MENSEN IS DAT

BEZOEKEN HUN FAVORIETE CLUB

JUPILER LEAGUE CLUBS ONDER-

vanzelfsprekend, maar niet

IN HET STADION OF VOLGEN DE

SCHRIJVEN DE BELANGRIJKE ROL

voor iedereen. Daarom

EREDIVISIE VIA DE MEDIA. MAAR

DIE BETAALD VOETBAL SPEELT IN

spant de KNVB zich dagelijks

VOETBAL IS VEEL MEER DAN EEN

DE (LOKALE) MAATSCHAPPIJ. MVO

in om niemand langs de

LEUK TIJDVERDRIJF, HET HEEFT

LIGT DAN OOK VERANKERD IN HET

zijlijn te laten staan. Door

EEN OMVANGRIJKE MAATSCHAP-

BELEID VAN DE JUPILER LEAGUE.

maatschappelijke initiatieven

PELIJKE FUNCTIE. DE POPULAIRSTE

IN HET SEIZOEN 2009/’10 HEBBEN

te ondernemen en projecten

SPORT VAN NEDERLAND IS IN

ALLE JUPILER LEAGUE CLUBS ZICH

op te zetten of te steunen,

SOCIAAL OPZICHT BINDEND

COLLECTIEF GESCHAARD ACHTER

zoals Dream teams of

VOOR DE SAMENLEVING, SPEELT

HET ‘PLAYING FOR SUCCESS’

WorldCoaches. En door

EEN BELANGRIJKE ROL BIJ

PROJECT. BINNEN 4 SEIZOENEN

partnerships aan te gaan

HET STIMULEREN VAN GEZOND

ZAL DIT PROGRAMMA BIJ ALLE 18

met stichtingen, overheden

GEDRAG EN BEVORDERT STEDE-

JUPILER LEAGUE CLUBS GEÏMPLE-

en het bedrijfsleven. Alles

LIJKE, REGIONALE EN ZELFS

MENTEERD ZIJN. DAARNAAST

vanuit de overtuiging dat

NATIONALE TROTS. VOETBAL

ONDERSTEUNT DE CED SAMEN

voetbal mensen verbindt.

OVERBRUGT SCHEIDSLIJNEN

MET ALLE CLUBS HET FONDS

Met hun club, stad, wijk of

ALS NATIONALITEIT, LEEFTIJD EN

GEHANDICAPTENSPORT, WAARBIJ

straat. Maar vooral met

GELOOF. DE EREDIVISIECLUBS

GEHANDICAPTE VOETBALLERS

elkaar, dwars door alle

ONTPLOOIEN DAAROM TALRIJKE

HARTELIJK VERWELKOMD WORDEN

lagen van de samenleving

ACTIVITEITEN WAARBIJ DEZE

BIJ ALLE JUPILER LEAGUE CLUBS.

heen. Kortom: de KNVB passt

MAATSCHAPPELIJKE VERANKE-

ZIJ MOGEN DAN EEN VOORWED-

iedereen die mee wil doen

RING GESTALTE KRIJGT. WANT DE

STRIJD SPELEN EN/OF PENALTY’S

en een kans verdient de

EREDIVISIE IS MEER DAN VOETBAL.

SCHIETEN. EEN WAAR SPEKTAKEL

bal toe; strak op maat en

VOOR DE VOETBALLERS.

‘over de hele’.

DE INTERACTIEVE KAART STAAT OP meerdanvoetbal.nl/activiteiten
IN VOGELVLUCHT VIND JE HIER FOTO’S, VIDEO’S EN VERSLAGEN VAN
MEER DAN VOETBAL ACTIVITEITEN IN NEDERLAND.
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VAN

de TUSSENSTAND
VOETBAL
DAN
EER
M
HET Betaald voetbal
investeerde 3,7 miljoen euro
in MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
In het seizoen 2010/2011 hebben de clubs uit de
Eredivisie en Eerste Divisie gezamenlijk zo’n
3,7 miljoen euro geïnvesteerd in maatschappelijke
activiteiten. Aan de 240 projecten hebben in
totaal meer dan honderdduizend mensen deelgenomen. De maatschappelijke activiteiten hebben
onder meer bijgedragen aan een positief imago

240
CTEN

PROJE

van de clubs, meer samenwerking met overheid
en onderwijsinstellingen én een betere band met
de supporters. Dat blijkt uit het onderzoek van
het Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht
en onderzoeksbureau Hypercube.
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INVESTERINGEN

2010/2011

,
ALS SCHOLEN
ZIJN
KE PARTNERS
CHAPPELIJ
MAATS
EN GEZONDHEIDSINSTELLINGEN
ZETTEN
ZE
.
WONINGCORPORATIES
VOETBALCLUBS
VOOR BETAALD EER DAN VOETBAL ZIJN.
ONMISBAAR
OP DIE M
SAMEN ACTIVITEITEN

8 mln

2009/2010

2010/2011

7.537.937
6.485.270

80

40

34,66

35,75

20

5 mln
4 mln

0

2009/2011

2010/2011

clubs

2009/2010
2009/2010

2010/2011

250

240

215

110.000
106.250

2010/2011

195

107.168

ACTIVITEITEN
KWAMEN ER
IN 2010/2011
BIJ
45 ACTIVITEITEN

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen van
amateurclubs kijkt de KNVB naar twee eigenschappen.
Zijn clubs zich bewust van hun maatschappelijke rol in de
samenleving én zetten zij zich actief in om deze rol vorm

98.750
95.000
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109.535

102.500

145
110

partners
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EN
M
€ 1 MILJOEN TOEGENO

180

2010/2011

60

7 mln
6 mln

2009/2010

te geven? Uit een globale inventarisatie van de KNVB
komt naar voren dat een kwart van de amateurclubs in

DEELNEMERS
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ER DEDEN 2.36
VAN
TIVITEITEN
MEE AAN DE AC
CLUBS DAN HET
VOETBAL
BETAALD
SEIZOEN ERVOOR

het seizoen 2010/2011 maatschappelijk verantwoord
ondernemen heeft opgenomen in zijn beleidsplan.
Eén op de acht clubs heeft het afgelopen seizoen ook

ht
Een op de ac
bs voert
u
l
c
r
u
e
t
a
m
a
ppelijke
a
h
c
s
t
a
a
m
l
a
it.
projecten u

werkelijk maatschappelijke projecten uitgevoerd.

Verder signaleert de KNVB dat steeds meer clubs
zich realiseren dat zij een deel zijn van hun eigen buurt
of wijk en dat het voor een bloeiend verenigingsleven
belangrijk is zich in de wijk te laten zien. Meer en meer
clubs staan open voor samenwerking met bijvoorbeeld
scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en stellen hun
WIL JE NOG MEER INFORMATIE OVER

accommodaties open voor gezamenlijk activiteiten.

HET ONDERZOEK? GA DAN NAAR
MEERDANVOETBAL.NL/ONDERZOEK
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SUCCESVOORBEELD
EDUCATIE

FC Zwolle

Playing ccesS
for Su
Van maandag tot en met donder-

lint gewoon naar het voetbalveld

uitleven in het nieuwe sport- en

dag is het FC Zwolle Stadion na

om de lijnen op te meten. De

beweegprgramma. Vanaf oktober

schooltijd het leerterrein van een

deelnemers aan Playing for Succes

2011 krijgen ook middelbare

groep basisschoolkinderen.

zitten twaalf weken in een vaste

scholieren de kans om deel te

Jongens en meisjes die achterlopen

groep met kinderen van ver-

nemen aan Playing for Success.

op hun klasgenoten krijgen bij

schillende scholen en klassen.

Playing for Success extra lessen

Ze leren daardoor als vanzelf hoe

FC Zwolle heeft voor Play-

in rekenen, taal en ICT. Dat ze

ze met elkaar moeten omgaan

ing for Success de handen

deze lessen in een echt voetbal-

en krijgen meer zelfvertrouwen.

ineengeslagen met de MBO-

stadion volgen, maakt de kinderen

In het seizoen 2010/2011 hebben

instelling Landstede, drie

natuurlijk nog leergieriger en

in totaal 180 Zwolse kinderen

schoolbesturen en het

enthousiaster, zeker omdat ze ook

de speciale bijlessen gevolgd.

bureau Sportservice van de

de spelers mogen interviewen.

De eerste resultaten zijn zeer

gemeente Zwolle. Playing

De leraren gebruiken bij de lessen

hoopgevend. Kinderen, ouders én

for Success is een initiatief

zo veel mogelijk het stadion.

leraren merken dat het de goede

van de KPC Groep. De KPC

Voor ICT mogen de kinderen

kant op gaat met de leerprestaties

Groep is gevestigd in Den

bijvoorbeeld een nieuw fanshop-

én het gedrag van de kinderen

Bosch en zet zich in voor de

artikel bedenken en daar zelf

die meedoen aan Playing for

verbetering van onderwijs

een Powerpointpresentatie over

Success. Sinds het voorjaar van

in Nederland.

maken. En als ze bij rekenen aan

2011 kunnen de deelnemers zich

‘meten’ toe zijn, lopen ze met een

na de lessen bij FC Zwolle ook

Meer Dan Voetbal Award 2011
In juni 2011 heeft FC Zwolle voor
Playing for Success de Meer
dan Voetbal Award gewonnen.
Commercieel directeur a.i. Erben
Wennemars ontving de prijs uit
handen van juryvoorzitter Prins
Pieter-Christiaan van Oranje.
Volgens de jury verdient Playing

Probleem: leerachterstanden van kinderen
Aanpak: extra lessen in en om het FC Zwolle Stadion
Resultaat: positieve ontwikkeling van leerprestaties én gedrag

for Success de Meer dan Voetbal
Award 2011 omdat het project
een hoog rendement heeft.
FC Zwolle heeft bovendien als
eerste Nederlandse voetbalclub
zijn stadion als leercentrum
ingezet en werkt goed samen met
landelijke en lokale partners.

Bekijk de video van playing for succesS EN HET
INTERVIEW MET CLUBAMBASSADEUR ERBEN WENNEMARS
op meerdanvoetbal.nl/fczwolle
14
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SUCCESVOORBEELD
PARTICIPATIE

nac breda

STREET
LEAGUE
In Breda kan het zomaar gebeuren

of alcoholpreventie. Het team dat

leefklimaat in de wijken en een

dat je als buurtbewoner ineens

aan het eind van het seizoen de

gezondere leefstijl van de deel-

ziet dat jongeren een Cruyff Court

meeste punten verzamelt – op én

nemers. Mensen met verschillende

schoonmaken of boodschappen

buiten het veld – wint een groot

achtergronden hebben dankzij

doen voor ouderen. Meer dan

buurtfeest. De deelname aan de

de Street League meer contact.

twintig wijken in en rond Breda

Street League heeft de afgelopen

In het seizoen 2010/2011 heeft

doen namelijk sinds 2008 mee aan

jaren een grote vlucht genomen.

stichting Meer dan Voetbal het

de Street League van NAC. Bij

Inmiddels is er ook een aparte

op zich genomen om andere clubs

deze bijzondere voetbalcompetitie

competitie voor meisjes en

te ondersteunen bij het opzetten

gaat het niet alleen om de

jaarlijks trekken zo’n duizend

van een Street League, om zo

sportieve prestaties, maar vooral

kinderen een NAC Street League

de organisatie van NAC Breda

ook om het gedrag van de spelers.

shirtje aan. Zelfs ouders die zelden

te ontlasten.

Kinderen kunnen extra punten

de deur uitkomen, staan hun

verdienen door zich nuttig te

kinderen tijdens de wedstrijden

NAC Breda werkt in de Street

maken voor hun eigen buurt.

enthousiast aan te moedigen. Uit

League samen met de ge-

Teams verzamelen ook punten

de eerste onderzoeken komt naar

meente, woningcorporaties,

door het bijwonen van de speciale

voren dat de Street League heeft

welzijnsinstellingen en

Meerdere clubs

thema-avonden over onder meer

gezorgd voor minder overlast, een

bedrijven.

De KNVB en STICHTING Meer dan

buurtoverlast, een gezonde leefstijl

verbetering van het woon- en

Voetbal zijn druk bezig om ook
in andere steden in Nederland
een Street League op te zetten.

Probleem: gebrek aan sociale samenhang en overlast door hangjongeren

Go Ahead, VVV, NEC, Willem II , PSV

Aanpak: straatvoetbalcompetitie met beloning voor goed gedrag

en FC TWENTE zijn inmiddels met

Resultaat: minder overlast en verbetering van het woon- en leefklimaat

de bijzondere buurtcompetitie
begonnen. Feyenoord, FC Utrecht,
FC Groningen, VITESSE en SBV
EXCELSIOR bereiden zich voor op
de start van een Street League.
Meer Dan Voetbal Award 2010
Met de Street League heeft NAC
Breda in 2010 de Meer dan Voetbal
Award GEWONNEN.

BEkijk de reactie van de wethouder sport
van breda en de ANDERE ACTIVITEITEN VAN NAC
OP MEERDANVOETBAL.NL/NAC
16
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SUCCESVOORBEELD
PARTICIPATIE
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Bij voetbalvereniging Rigtersbleek

vrijwilligers. Omdat hij veel

een uitbreiding voorbereid naar

uit Enschede zetten elke week

contacten heeft met plaatselijke

25 deelnemers. Rigtersbleek gaat

zeventien langdurig werklozen

verenigingen en kerken, springen

verder en serveert in het nieuwe

zich in als vrijwilliger. Van acht

de vrijwilligers soms ook bij als er

seizoen een goedkope dagschotel

uur ’s ochtends tot twee uur

hulp nodig is voor evenementen

voor buurtbewoners, om zo de

‘s middags doen ze klusjes op het

in de buurt. Omdat de deelnemers

binding met de omliggende wijk

sportpark, administratief werk

uit hun isolement komen en weer

nog meer te versterken. Stichting

of staan ze in de kantine als

actief worden, openen zich nieuwe

Meer dan Voetbal heeft het project

gastheer of gastvrouw. Door het

deuren voor hen en hebben ze

aan het eind van het seizoen

vrijwilligerswerk krijgen de deel-

een gezicht gekregen in de buurt.

genomineerd voor de Meer dan

nemers weer ritme in hun leven en

Vier deelnemers zijn inmiddels

Voetbal Award.

leren ze op de club nieuwe mensen

doorgestroomd naar een betaalde

kennen. De vrijwilligersgroep

baan. Het Werklozenproject

Het Werklozenproject

heeft zich in korte tijd ontwikkeld

Rigtersbleek is in het seizoen 2010/

Rigtersbleek is een samen-

tot een hechte vriendenclub.

2011 verder geprofessionaliseerd.

werkingsverband van

Rigtersbleek heeft een verenigings-

Zo krijgt de verenigingsmanager

vv Rigtersbleek, Werkplein

manager aangesteld die elke dag

extra ondersteuning van welzijns-

Enschede en welzijns-

aanspreekpunt is voor de

organisatie Alifa en heeft de club

organisatie Alifa.

V
V
K

R

G

Probleem: langdurige werkloosheid
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Aanpak: werklozen worden actief als vrijwilliger bij de club
Resultaat: mensen worden weer actief en vergroten hun netwerk

Groei
Mede dankzij het werklozenproject
heeft Rigtersbleek een flinke groei
doorgemaakt. In de laatste drie
jaar mocht de club 230 nieuwe
jeugdleden verwelkomen. Ook het
aantal vrijwilligers is behoorlijk
toegenomen.

Steeds meer amateurclubs zetten net als VV Rigtersbleek
maatschappelijke projecten op. Bekijk ze allemaal of voeg je
eigen project toe op MEERDANVOETBAL.NL/ACTIVITEITEN
18
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SUCCESVOORBEELD
DUURZAAMHEID
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FC Groningen doet zijn clubkleur

het stadion kan op een monitor

trische sportwagen, om zo op een

eer aan door in hun bedrijfsvoe-

precies zien waar en wanneer er in

speelse manier kennis te maken

ring groen te denken en doen. In

het stadion te veel energie wordt

met duurzame energie. Met hulp

2010 heeft de voetbalclub contact

verbruikt en actie ondernemen.

van windmolens en zonnecol-

gelegd met de stichting Energy

Daardoor is FC Groningen erin

lectoren wil de FC Groningen

Valley, die zich inzet om het

geslaagd het gasverbruik in de

bereiken dat de Euroborg in 2020

noorden verder uit te bouwen als

periode januari-maart met 50

volledig verantwoordelijk is voor

duurzame en innovatieve ener-

procent terug te dringen. De club

zijn eigen energievoorziening.

gieregio. Met hulp van de Energy

draagt de groene boodschap ook

Valley Topclub is FC Groningen

uit naar de negenduizend leden

De samenwerking tussen FC

meteen aan de slag gegaan om de

van de JuniorClub en de duizend

Groningen en Energy Valley

eerste stappen te zetten op de weg

zakelijke leden. De skybox van

heeft geleid tot oprichting

naar een duurzame voetbalclub.

Energy Valley Topclub huisvest

van de Energy Valley Top-

Op de parkeerplaats van het

regelmatig kennissessies om

club. Dit is een initiatief van

Euroborg Stadion staan inmid-

bedrijven te informeren over de

BAM, Gasunie, GasTerra,

dels twintig auto’s die rijden op

laatste ontwikkelingen op het

Groningen Seaports, Imtech,

groen gas. Medewerkers zetten

gebied van energie en duur-

Essent, Energy Valley en FC

hun laptop uit als ze die even niet

zaamheid. Twintig bedrijven zijn

Groningen. De gemeente en

gebruiken en bewegingsmelders

daardoor al overgestapt op groen

provincie Groningen en de

zorgen er in alle kantoren voor dat

gas. Tijdens de open dag konden

Natuur en Milieufederatie

het licht automatisch uit gaat als

kinderen het afgelopen seizoen

Groningen zijn supporter van

er niemand is. De beheerder van

een rondrit maken in een elek-

de Energy Valley Topclub.

Probleem: Te weinig mensen bewust van belang groene energie
Aanpak: FC Groningen platform voor duurzame energie
Resultaat: Steeds meer bedrijven stappen over en fans zijn bewuster

fc groningen zet zich ook in om jongeren weer OP
DE arbeidsMarkt te helpen met ‘niemand buitenspel’.
20

bekijk de video op meerdanvoetbal.nl/fcgroningen
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SUCCESVOORBEELD
GEZONDHEID

en
SC heerenve

r
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d
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e
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n
o
		 gez
Stel je voor dat Bas Dost en

meestal enthousiast aan de slag.

bijzonder moment. Uit onderzoek

Luciano Narsingh bij jou op het

In de klas leren ze alles over

is gebleken dat veel van de

sportpark rondlopen. In Friesland

gezond eten en bewegen, waarbij

kinderen die deelnemen aan het

gebeurt het echt, want sinds 2006

het lesmateriaal gericht is op

traject een betere conditie hebben

doet SC Heerenveen mee aan

voetbal. Ook voeren ze spannende

en gezonder eten. De voorbeeld-

Scoren voor Gezondheid. De

buitenspeelopdrachten uit. Thuis

werking die uitgaat van een voet-

aftrap is op elke deelnemende

brengen ze een deel van wat ze

baller draagt daar zeker aan bij.

school een voetbalochtend met

geleerd hebben in de praktijk. Zo

Bij SC Heerenveen hebben in het

spelers van de Friese club. Onder

maken ze voor ze op de fiets naar

seizoen 2010/2011 zo’n vijfhonderd

begeleiding van trainers en spelers

school stappen allerlei verschil-

kinderen meegedaan aan ‘Scoren

doen de kinderen allerlei voetbal-

lende voetbalontbijtjes. Aan het

voor Gezondheid’. De club probeert

spellen en fysieke tests, en leren

eind van het traject komt

aan te sluiten bij bestaande les-

ze om beter samen te werken.

Heerenveen nog een keer terug

pakketten, om zo de deelname voor

Aan het eind van de ochtend

voor een afsluitende voetbalclinic.

de leraren te vergemakkelijken.

tekenen de kinderen een contract

Spelers overhandigen de kinderen

met een speler waarin ze beloven

een diploma om te benadrukken

Partners van SC Heerenveen

Inmiddels doen 18 clubs uit de

om twintig weken aan de gang te

dat ze hard hebben gewerkt.

in ‘Scoren voor Gezondheid’

eredivisie en eerste divisie mee aan

gaan met een gezonde leefstijl.

Volgens leraren en ouders is dat

zijn de GGD en bureau Sport-

Op school en thuis gaan ze dan

voor de meeste kinderen een heel

service van de gemeente.

18 clubs

‘Scoren voor Gezondheid’.
De afgelopen vijf jaar hebben al
50.000 kinderen het programma
gevolgd. DANKZIJ DE INZET VAN DE
CLUBS, DE EREDIVISIE, MINISTERIE VAN
VWS, NIGZ EN DE VRIENDENLOTERIJ.

Probleem: Groeiend aantal kinderen met overgewicht en obesitas
Aanpak: VOETBALLERS ZETTEN KINDEREN AAN TOT GEZONDE LEEFSTIJL
Resultaat: 1.500 KINDEREN EN OUDERS LEVEN BEWUSTER EN GEZONDER

Bekijk het project en andere
activiteiten van SC Heerenveen op
meerdanvoetbal.nl/scheerenveen
22

scoren voor
gezondheid is
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SUCCESVOORBEELD
PARTICIPATIE

knvb

s
m
a
e
t
m
drea

Jongens en meisjes van zes tot

Straatvoetbaltoernooi meer dan

Als alle deelnemers van het team

twaalf jaar krijgen in de Dream

veertigduizend kinderen deel

zich een jaar lang aan de vooraf

Teams van de KNVB elke week

en het is daarmee het grootste

gemaakte afspraken houden, gaat

voetballes van een coach of

straatvoetbaltoernooi van Neder-

hun zelfgekozen voetbalwens in

trainer. In hun eigen buurt spelen

land. De KNVB is in 2010 met

vervulling en gaan ze bijvoorbeeld

ze op een pleintje elke week de

de Dream Teams begonnen om

als VIP naar een wedstrijd van

sterren van de hemel en leren ze

kinderen uit achterstandswijken

Oranje. Zo leren de kinderen dat

en passant hoe ze zich beter kun-

te helpen. Inmiddels draait het

dromen wel degelijk te realiseren

nen gedragen. De Dream Teams

project in Rotterdam en Den

zijn, als je er echt je best voor doet.

nemen ook deel aan het KNVB

Haag. De buurtcoaches leren de

Calvé Straatvoetbaltoernooi. De

kinderen niet alleen beter voetbal-

WIL JE MEER WETEN OVER DE

lokale voorronden vinden plaats

len, maar ook hoe ze zich moeten

MEER DAN VOETBAL ACTIVI-

bij zevenhonderd verenigingen.

gedragen op straat, op school

TEITEN VAN DE KNVB? MAIL

Via regio- en districtfinales kun-

en thuis. De deelnemers aan de

NAAR OVERDEHELE@KNVB.NL

nen de teams zich plaatsen voor

Dream Teams kunnen extra punt-

OF VRAAG HET MAGAZINE

de landelijke straatvoetbalfinale

en verdienen met aanwezigheid

‘OVER DE HELE’ AAN.

op de Dam in Amsterdam. In

en goed gedrag, bijvoorbeeld door

totaal nemen aan het KNVB

het doen van klussen in de wijk.

Probleem: Gebrek aan structuur bij kinderen uit achterstandswijken

SAMENWERKING

Aanpak: Straatvoetbal met de nadruk op sociaal gedrag

DE KNVB WERKT IN DE DREAM TEAMS

Resultaat: JONGEREN LEREN STRUCTUUR IN HUN LEVEN AAN TE BRENGEN

SAMEN MET ZEBRA WELZIJN DEN HAAG,
DE STICHTING WELZIJN FEIJENOORD,
DE GEMEENTE ROTTERDAM, AFDELING
SPORT EN RECREATLE EN WELZIJNSORGANISATIE MEANDEROMNIUM
UIT ZEIST.
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MEER DAN VOETBAL

25

Succesvoorbeeld
participatie

AFC AJAX

AJAX
STREETWISE
In plaats van saaie reken- en

van de week allemaal een speciaal

seizoen ook twee voetbalclinics,

taalopdrachten buigen kinderen

schrift en een bal krijgen. Als

in aanwezigheid van de voltallige

in Amsterdam zich een week lang

beloning voor juiste antwoorden

selectie. Ajax-scouts selecteren

over de transfersom van Klaas-

én goed gedrag deelt de onder-

per stadsdeel de spelers die het

Jan Huntelaar, de blessure van

wijzer Ajax-stickers uit. Aan het

best scoren op talent, respect en

Evander Sno of de afkomst van

eind van de lesweek komen twee

ambitie. Zij mogen aan het eind

Finidi George en Kanu. Onder de

Ajacieden de deelnemende kin-

van het seizoen deelnemen aan

paraplu van de Ajax Foundation is

deren een Ajax-diploma uitreiken,

de grote finale. In het seizoen

Ajax in 2009 namelijk begonnen

dat ondertekend is door trainer

2010/2011 heeft Ajax StreetWise

met het lesprogramma Ajax Street-

Frank de Boer. Kinderen mogen

verder geprofessionaliseerd

Wise. Een paar uur per dag tellen

zelfs met de spelers op de foto

en uitgebreid. Het Ajax-lespakket

kinderen rugnummers op, duiken

en ze vragen stellen. Het bezoek

wordt inmiddels door scholen

ze in de anatomie van de knie en

van de spelers en het prachtige

in alle zeven Amsterdamse

leren ze meer over het land waar

lesmateriaal zorgen ervoor dat

stadsdelen gebruikt.

Ajax zijn laatste wereldbeker

bijna alle leerlingen extra gemo-

won. De lessen zijn bedoeld voor

tiveerd zijn om de Ajax-lessen

kinderen uit de groepen drie tot

tot een goed einde te brengen.

en met acht, die aan het begin

Naast de lesweek houdt Ajax per

Aanpak: educatie, sport & spel aanbieden op de basisscholen
Resultaat: versterken van de binding tussen Amsterdam, Ajax en de leerlingen

Ajax StreetWise wordt ondersteund door Ajax’ hoofdsponsor
Aegon.

naast ajax streetwise organiseert de voetbalclub
nog veel meer activiteiten. bekijk de verslagen op
meerdanvoetbal.nl/Afcajax
26
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ESVERHALEN
C
C
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EER
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Door heel Nederland organiseren clubs maatschappelijke activiteiten. Bij de ene club is het een
succesvoorbeeld op het gebied van participatie, bij
de andere ligt de aandacht op een gezondere leefstijl
van jongeren. De maatschappelijke kracht van
voetbal wordt steeds sterker en het aantal activiteiten

FC Utrecht- FC Kicks United

groeit enorm. Op meerdanvoetbal.nl zijn al meer

Probleem: uitval bij therapie voor softdrugsverslaving

dan 240 activiteiten in kaart gebracht van zowel de

Aanpak: groepsgesprekken met spelers

Eredivisie, Eerste Divisie als amateurverenigingen.

Resultaat: 83 procent minder uitval

PSV - Scoren met Scholing
Probleem: vroegtijdige schooluitval
Aanpak: schoolbezoeken van het PSV-jongerenteam
Resultaat: scholieren raken gemotiveerd OM AAN HUN TOEKOMST TE WERKEN

GVAV Rapiditas - PIPAG
Probleem: onvoldoende mogelijkheden voor integratie van asielzoekers
Aanpak: asielzoekers krijgen plaats binnen de club én een persoonlijke coach
Resultaat: jaarlijkse begeleiding van 30 jonge asielzoekers

Go Ahead Eagles - EAGLES 4 deventer
AHEAD EAGLES
GO

Elke week worden er nieuwe activiteiten in ons
land georganiseerd. Het actuele overzicht vind je op

Probleem: Gebrek aan structuur in de organisatie VAN maatschappelijke projecten
Aanpak: Oprichting van de stichting Eagles 4 Deventer

D EVENTE R

Resultaat: organisatiestructuur, transparantie en verbinding met partners       

de interactieve landkaart op meerdanvoetbal.nl/ACTIVITEITEN
28
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STICHTING
MEER DAN VOETBAL
IN HET SEIZOEN
DE ACTIVITEITEN
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Meer da n Vo

DE AANPAK

DE AMBITIE

In 2004 riep premier Balkenende het voetbal op om

De stichting stimuleert clubs om hun maatschappelijke

de krachten te bundelen voor de samenleving. De

verantwoordelijkheid te nemen. Dat leverde alleen dit jaar

KNVB, de Eredivisie en Eerste Divisie gaven hier

al meer dan 240 projecten op van 36 betaald voetbalclubs

gehoor aan en richtten de stichting Meer dan Voetbal

en meer dan 400 actieve amateurverenigingen.

op. De missie van de stichting is: de kracht van voetbal

doet onderzoek en coördineert landelijke campagnes

“Met het Meer dan Voetbal
platform staan de clubs in de
schijnwerpers.”

en programma’s. Hiermee is de stichting hét loket

- Paul Smits, bestuursvoorzitter

inzetten voor een sterkere samenleving. De stichting
geeft sindsdien advies, deelt goede voorbeelden,

voor clubs in het betaald- en amateurvoetbal en
hun lokale partners. Daarnaast is de stichting een

De komende jaren richt de stichting zich op de

gesprekspartner en adviseur voor de landelijke

verbetering van de kwaliteit van de programma’s

overheid en organisaties als de Cruyff Foundation.

bij de clubs en het vergroten van de zichtbaarheid.
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Zo wordt er een fonds opgezet voor de inzet van extra
DE MENSEN

mankracht, omdat goede mensen nu eenmaal het

Het afgelopen jaar hebben veertien mensen zich binnen

verschil maken. Daarnaast wordt er een landelijke

de stichting ingezet om alle activiteiten tot een succes te

campagne gestart met ‘Meer dan Voetbal’ als motto

maken. Zeven medewerkers in Zeist en zeven

voor het hele voetbal.

bestuursleden: Paul Smits (voorzitter), Hans van
der Wind (penningmeester), Map Nihom (secretaris),
Jet Bussemaker, Pieter-Christiaan van Oranje,
Mohammed Allach en Paul Verweel.
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MEER DAN VOETBAL
Naast de oprichters Eredivisie, Eerste
Divisie en KNVB wordt Stichting Meer
dan Voetbal gesteund door een aantal
trouwe ‘supporters’. Zij geven ons niet
alleen de nodige financiële support, maar
zetten ook hun expertise en hun netwerk
in om onze doelen te bereiken.

Wij danken onze supporters voor die
steun. Zonder hen was dit Meer dan
Voetbal jaarverslag, en nog veel
belangrijker, het werk dat wij leveren
in het veld, niet mogelijk geweest!

“Alleen kun je niets, je
moet het samen doen”
- Johan Cruijff

KERST

Jeroen
Oerlemans

VOOR

KIDS
KERSTPAKKETTEN MET EEN HART VOOR KINDEREN

Een feest om te geven.
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NAWOORD
“Door samenwerken een
prachtige droom realiseren”
Op het Voetbalgala van 2011 is Giovanni

Van Bronckhorst: “Met beide projecten bieden we

van Bronckhorst (36) gekozen tot Meer

kinderen en jonge mensen de kans om een goede

dan Voetballer van het seizoen 2010-2011.

start te maken in hun leven. Sommige aanstaande

Met zijn Foundation zet de 106-voudig

moeders in Rotterdam hebben niet de mogelijkheid

international zich onder meer in voor het

om thuis op een goede manier te bevallen of hebben

Sophia Kinderziekenhuis en de Giovanni

zelfs geen dak boven hun hoofd. Zij kunnen nu

van Bronckhorst Academy in de Kuip. Gio

terecht in het geboortecentrum. Op de Academy

vindt het enorm belangrijk om kinderen

komen wekelijks kinderen die extra moeite hebben

in hun leven een goede start te geven.

met rekenen of taal. Bij ons kunnen ze op een
speelse wijze sleutelen aan hun achterstanden en

COLOFON
Stichting Meer dan Voetbal
Woudenbergseweg 21
3707 HW Zeist
kesselskramer
jeroen kleijne (loket 5)
fotoGRAFIE:
David de jong
Jeroen Oerlemans
Marquis Palmer
Paul Ridderhof
Maurice van Steen
Otto Snoek
Bert Verhoeff
foto’s uit het knvb magazine ‘Over de hele’
Cover: FC Zwolle heeft met het project Playing
for Success de Meer dan Voetbal Award 2011
gewonnen. De winnaar van de Meer dan Voetbal
Award prijkt jaarlijks als beloning op de cover
van het Meer dan Voetbal Jaarverslag.

“Als topsporter kun je alleen iets bereiken als de

zo hun kansen vergroten.”

mensen in je omgeving je een warm hart toedragen.

De oud-speler van o.a. Feyenoord en Barcelona is

Tijdens mijn voetballoopbaan wist ik al dat ik een

nauw betrokken bij de Academy.

belangrijk deel van mijn succes te danken heb aan de

“Nu ik assistent-trainer ben bij Feyenoord heb ik het

samenleving, in het bijzonder aan de fans. Mensen

bijna nog drukker dan toen ik zelf nog speelde, maar

die mij in het stadion hebben toegejuicht en die mij

ik probeer wel tijd vrij te maken voor de Foundation.

nog steeds steunen. In die zin kun je mijn werk met

Ik vind het zelf ook erg inspirerend om met de

de Foundation zien als een dankbetuiging. Een

kinderen of met de jonge moeders te praten, zeker als

manier om iets terug te doen voor de maatschappij.

je merkt dat er echt iets veranderd is in hun leven.”

Ik ben zelf vader van twee jonge kinderen en ik weet

‘Gio’ hoopt dat steeds meer spelers hun ‘goodwill’

hoe belangrijk het is om een goede start te maken.

gaan inzetten voor maatschappelijke projecten.

Ik was enorm verrast toen ik de prijs kreeg voor

“Je moet in de eerste plaats datgene doen waar je

Meer dan Voetballer van het jaar. Het geld – 50.000

je met je hart aan kunt verbinden. Pas als je je

euro – zullen we gebruiken voor het opzetten van

persoonlijk betrokken voelt, kun je succes behalen.

een leercentrum bij de club waar ik als voetballer

En je krijgt er enorm veel waardering voor terug.

begonnen ben, L.M.O. in Rotterdam.”

Als je je hart erin legt, kun je het verschil maken.”

De Giovanni van Bronckhorst Foundation heeft
inmiddels twee grote projecten gerealiseerd: het
geboortecentrum van het Sophia Kinderziekenhuis
in Rotterdam en de Giovanni van Bronckhorst
Academy in de Kuip.

Giovanni van Bronckhorst

