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voetbal is
voorwoord

Meer dan voetbal

We leven in een land met 3.275 voetbalclubs, een 

land waar elk kind in tien minuten naar het 

clubhuis kan fietsen en waar meer dan 400.000 

vrijwilligers zich week in week uit inzetten voor hun 

vereniging. De voetbalclub is dé plek waar mensen 

elkaar ontmoeten, samenwerken en elkaar leren 

respecteren. Voetbal heeft een enorme verbindende 

kracht. Voetbal is veel meer dan alleen voetbal. 

Ik vind het mooi om te zien dat steeds meer 

voetbalclubs zich inzetten om een bijdrage te 

leveren aan de samenleving. Zo zie ik in mijn 

eigen omgeving hoe het nieuwe clubhuis van 

Alliance ’22 in Haarlem wordt benut voor 

naschoolse opvang. Kinderen komen er niet 

alleen om samen te sporten, maar ook om onder 

begeleiding huiswerk te maken. Een ander mooi 

voorbeeld is de NAC Street League, waarbij 

kinderen zich samen met hun idolen inzetten 

voor de leefbaarheid van de wijken in Breda. 

Sport kan ongekende krachten losmaken in 

mensen. Dit Meer dan Voetbal jaarverslag toont 

die ware kracht in beeld en getal.

Maatschappelijke participatie is de laatste jaren 

bij veel clubs een vanzelfsprekend onderdeel 

geworden van het beleid. Bestuurders én spelers 

realiseren zich dat een gezonde voetbalclub een 

club is met sportieve én maatschappelijke ambitie. 

Fans, sponsors, de gemeenten en andere belangrijke 

partners verwachten dat ook van ons, en terecht. 

De komende jaren zal het belang van Meer dan 

Voetbal daarom alleen maar toenemen. 

“sport kan ongekende krachten 
losmaken in mensen”

Ik ben zeker blij dat het voetbal in de samenleving 

een groeiende rol heeft. Tegelijkertijd zullen 

we hard moeten blijven werken aan een omgeving 

waarin iedereen die het voetbal een warm hart 

toedraagt met plezier kan voetballen of naar 

het stadion kan gaan. Als clubs en bestuurders 

daarin niet hun eigen verantwoordelijkheid 

nemen, staat de voorbeeldrol van het voetbal 

voor de samenleving op het spel.   

De samenleving kan niet zonder voetbal, maar 

voetbal kan ook niet zonder de samenleving.

Michael van Praag

Voorzitter KNVB

32



Meer dan voetbal
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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.

mIljoenen voeTballIefHeb-

berS, van jong ToT oud, 

bezoeken Hun favorIeTe Club 

In HeT STadIon of volgen de 

eredIvISIe vIa de medIa. maar 

voeTbal IS veel meer dan een 

leuk TIjdverdrIjf, HeT HeefT 

een omvangrIjke maaTSCHaP-

PelIjke funCTIe. de PoPulaIrSTe 

SPorT van nederland IS In 

SoCIaal oPzICHT bIndend 

voor de SamenlevIng, SPeelT 

een belangrIjke rol bIj 

HeT STImuleren van gezond 

gedrag en bevorderT STede-

lIjke, regIonale en zelfS 

naTIonale TroTS. voeTbal 

overbrugT SCHeIdSlIjnen 

alS naTIonalITeIT, leefTIjd en 

geloof. de eredIvISIeClubS 

onTPlooIen daarom TalrIjke 

aCTIvITeITen waarbIj deze 

maaTSCHaPPelIjke veranke- 

rIng geSTalTe krIjgT. wanT de 

eredIvISIe IS meer dan voeTbal.

de CoöPeraTIe eerSTe dIvISIe 

(Ced) en de 18 IndIvIduele 

juPIler league ClubS onder- 

SCHrIjven de belangrIjke rol 

dIe beTaald voeTbal SPeelT In 

de (lokale) maaTSCHaPPIj. mvo 

lIgT dan ook verankerd In HeT 

beleId van de juPIler league. 

In HeT SeIzoen 2009/’10 Hebben 

alle juPIler league ClubS zICH 

ColleCTIef geSCHaard aCHTer 

HeT ‘PlayIng for SuCCeSS’ 

ProjeCT. bInnen 4 SeIzoenen 

zal dIT Programma bIj alle 18 

juPIler league ClubS geÏmPle- 

menTeerd zIjn. daarnaaST 

onderSTeunT de Ced Samen 

meT alle ClubS HeT fondS 

geHandICaPTenSPorT, waarbIj 

geHandICaPTe voeTballerS 

HarTelIjk verwelkomd worden 

bIj alle juPIler league ClubS. 

zIj mogen dan een voorwed-

STrIjd SPelen en/of PenalTy’S 

SCHIeTen. een waar SPekTakel 

voor de voeTballerS.

voeTballen bIj een amaTeur-

Club. voor veel menSen IS daT 

vanzelfSPrekend, maar nIeT 

voor Iedereen. daarom 

SPanT de knvb zICH dagelIjkS 

In om nIemand langS de  

zIjlIjn Te laTen STaan. door 

maaTSCHaPPelIjke InITIaTIeven 

Te ondernemen en ProjeCTen 

oP Te zeTTen of Te STeunen, 

zoalS dream TeamS of 

worldCoaCHeS. en door 

ParTnerSHIPS aan Te gaan 

meT STICHTIngen, overHeden 

en HeT bedrIjfSleven. alleS 

vanuIT de overTuIgIng daT 

voeTbal menSen verbIndT. 

meT Hun Club, STad, wIjk of 

STraaT. maar vooral meT 

elkaar, dwarS door alle 

lagen van de SamenlevIng 

Heen. korTom: de knvb PaSST 

Iedereen dIe mee wIl doen 

en een kanS verdIenT de 

bal Toe; STrak oP maaT en 

‘over de Hele’.
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de tussenstand van

Meer dan voetbal

240

36.879

109.535

projeCten

     uren in
aCtiviteiten

deelneMers

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 deel-

genomen. De maatschappelijke activiteiten hebben 

onder meer bijgedragen aan een positief imago 

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 Organisatie-

wetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht

en onderzoeksbureau Hypercube. 

het betaald voetbal 
investeerde 3,7 Miljoen euro 
in MaatsChappelijKe aCtiviteiten
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van de Clubs 

heeFt een betere relatie

geKregen Met de 

supporters

66,7% 

van alle Clubs 

in het betaald voetbal

 is Meer gaan 

saMenwerKen Met  

welzijnsinstellingen

75,8% 

van de betaald 

voetbalClubs werKt 

beter saMen Met Meer 

versChillende

onderwijsinstellingen

88,6%     van de betaald   

voetbalClubs heeFt 

een betere relatie 

geKregen Met de 

geMeente

91,7% 
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wat investeerden alle betaald voetbalClubs 

dit seizoen in Meer dan voetbalaCtiviteiten? wat leverde het op voor de 

betaald voetbalClubs?

positieve beriChtgeving: 83,3%

een beter iMago: 86,1%

Meer sponsors: 51,4%

Meer saMenwerKing Met

de geMeente: 91,7%

de provinCie: 34,6%

onderwijsinstellingen: 88,6%

woningCorporaties: 48,4%

welzijnsinstellingen: 75,8%
 
Meer binding van supporters 

Met de Club: 66,7%
 
beter gedrag van spelers 

 en teChnisChe staF: 50%
 
Meer betroKKenheid van 

spelers bij de Club: 67,6 %

Meer betroKKenheid van werKneMers

 bij de Club: 76,5%

toeliChting: 

HeT PerCenTage ToonT HeT aanTal voeTbalClubS daT aangaf 

waT voor een effeCT een meer dan voeTbal aCTIvITeIT Had.

€ 3.682.409

41,58  

6.189

Fte’s

Manuren van 

spelers en/oF 

teChnisChe staF
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aMateurvoetbal

investeringen 2010/2011      

deelneMers

2009/2010 2010/2011

110.000

106.250

102.500

98.750

95.000

in 2010/2011 KwaMen er 

45 aCtiviteiten bij 

aCtiviteiten

2009/2010 2010/2011

250

215

180

145

110
er deden 2.367 Meer deelneMers 

Mee aan de aCtiviteiten van 

betaald voetbalClubs dan het 

seizoen ervoor

de totale investering (door Clubs 

en partners saMen) is Met ruiM 

€ 1 Miljoen toegenoMen

2009/2011 2010/2011

6.485.270

195

107.168240

109.535

8 mln

7 mln

6 mln

5 mln

4 mln

2010/2011
2009/2010

2010/2011
2009/2010

het aantal ingezette Fte’s van 

Clubs is Met 10% toegenoMen, bij 

partners Met 87%

Clubs partners

80

60

40

20

0

35,75 34,66

7.537.937

wIl je nog meer InformaTIe over 

HeT onderzoek? ga dan naar  

meerdanvoeTbal.nl/onderzoek

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 

te geven? Uit een globale inventarisatie van de KNVB 

komt naar voren dat een kwart van de amateurclubs in 

het seizoen 2010/2011 maatschappelijk verantwoord 

ondernemen heeft opgenomen in zijn beleidsplan. 

Eén op de acht clubs heeft het afgelopen seizoen ook 

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 

accommodaties open voor gezamenlijk activiteiten.

een op de aCht 

aMateurClubs voert 

al MaatsChappelijKe 

projeCten uit.

MaatsChappelijKe partners als sCholen,  

woningCorporaties en gezondheidsinstellingen zijn 

onMisbaar voor betaald voetbalClubs. ze zetten 

saMen aCtiviteiten op die Meer dan voetbal zijn.
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playing
      For suCCess
FC zwolle 

playing For suCCess is 

Meer dan voetbal

Probleem: leeraCHTerSTanden van kInderen

aanPak: eXTra leSSen In en om HeT fC zwolle STadIon

reSulTaaT: PoSITIeve onTwIkkelIng van leerPreSTaTIeS én gedrag

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 

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.  

Van maandag tot en met donder-

dag is het FC Zwolle Stadion na 

schooltijd het leerterrein van een 

groep basisschoolkinderen. 

Jongens en meisjes die achterlopen 

op hun klasgenoten krijgen bij 

Playing for Success extra lessen 

in rekenen, taal en ICT. Dat ze 

deze lessen in een echt voetbal-

stadion volgen, maakt de kinderen 

natuurlijk nog leergieriger en 

enthousiaster, zeker omdat ze ook 

de spelers mogen interviewen. 

De leraren gebruiken bij de lessen 

zo veel mogelijk het stadion.  

Voor ICT mogen de kinderen 

bijvoorbeeld een nieuw fanshop-

artikel bedenken en daar zelf 

een Powerpointpresentatie over 

maken. En als ze bij rekenen aan 

‘meten’ toe zijn, lopen ze met een 

lint gewoon naar het voetbalveld 

om de lijnen op te meten. De 

deelnemers aan Playing for Succes 

zitten twaalf weken in een vaste 

groep met kinderen van ver-

schillende scholen en klassen.  

Ze leren daardoor als vanzelf hoe 

ze met elkaar moeten omgaan 

en krijgen meer zelfvertrouwen. 

In het seizoen 2010/2011 hebben 

in totaal 180 Zwolse kinderen 

de speciale bijlessen gevolgd. 

De eerste resultaten zijn zeer 

hoopgevend. Kinderen, ouders én 

leraren merken dat het de goede 

kant op gaat met de leerprestaties 

én het gedrag van de kinderen 

die meedoen aan Playing for 

Success. Sinds het voorjaar van 

2011 kunnen de deelnemers zich 

na de lessen bij FC Zwolle ook 

uitleven in het nieuwe sport- en 

beweegprgramma. Vanaf oktober 

2011 krijgen ook middelbare 

scholieren de kans om deel te 

nemen aan Playing for Success.

fC zwolle HeefT voor Play-

Ing for SuCCeSS de Handen 

IneengeSlagen meT de mbo- 

InSTellIng landSTede, drIe 

SCHoolbeSTuren en HeT 

bureau SPorTServICe van de 

gemeenTe zwolle. PlayIng 

for SuCCeSS IS een InITIaTIef 

van de kPC groeP. de kPC 

groeP IS geveSTIgd In den 

boSCH en zeT zICH In voor de 

verbeTerIng van onderwIjS 

In nederland.

suCCesvoorbeeld 
eduCatie

bekIjk de vIdeo van PlayIng for SuCCeSS en HeT 

InTervIew meT ClubambaSSadeur erben wennemarS 

oP meerdanvoeTbal.nl/fCzwolle
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street
        league
naC breda 

street league is 

Meer dan voetbal

Probleem: gebrek aan SoCIale SamenHang en overlaST door Hangjongeren

aanPak: STraaTvoeTbalComPeTITIe meT belonIng voor goed gedrag

reSulTaaT: mInder overlaST en verbeTerIng van HeT woon- en leefklImaaT

suCCesvoorbeeld 
partiCipatie

In Breda kan het zomaar gebeuren 

dat je als buurtbewoner ineens 

ziet dat jongeren een Cruyff Court 

schoonmaken of boodschappen 

doen voor ouderen. Meer dan 

twintig wijken in en rond Breda 

doen namelijk sinds 2008 mee aan 

de Street League van NAC. Bij 

deze bijzondere voetbalcompetitie  

gaat het niet alleen om de 

sportieve prestaties, maar vooral 

ook om het gedrag van de spelers. 

Kinderen kunnen extra punten 

verdienen door zich nuttig te 

maken voor hun eigen buurt. 

Teams verzamelen ook punten 

door het bijwonen van de speciale 

thema-avonden over onder meer 

buurtoverlast, een gezonde leefstijl 

of alcoholpreventie. Het team dat 

aan het eind van het seizoen de 

meeste punten verzamelt – op én 

buiten het veld – wint een groot 

buurtfeest. De deelname aan de 

Street League heeft de afgelopen 

jaren een grote vlucht genomen. 

Inmiddels is er ook een aparte 

competitie voor meisjes en 

jaarlijks trekken zo’n duizend 

kinderen een NAC Street League 

shirtje aan. Zelfs ouders die zelden 

de deur uitkomen, staan hun 

kinderen tijdens de wedstrijden 

enthousiast aan te moedigen. Uit 

de eerste onderzoeken komt naar 

voren dat de Street League heeft 

gezorgd voor minder overlast, een 

verbetering van het woon- en 

leefklimaat in de wijken en een 

gezondere leefstijl van de deel- 

nemers. Mensen met verschillende 

achtergronden hebben dankzij 

de Street League meer contact. 

In het seizoen 2010/2011 heeft 

stichting Meer dan Voetbal het 

op zich genomen om andere clubs 

te ondersteunen bij het opzetten 

van een Street League, om zo 

de organisatie van NAC Breda 

te ontlasten.

naC breda werkT In de STreeT 

league Samen meT de ge-

meenTe, wonIngCorPoraTIeS, 

welzIjnSInSTellIngen en 

bedrIjven.

bekIjk de reaCTIe van de weTHouder SPorT 

van breda en de andere aCTIvITeITen van naC 

oP meerdanvoeTbal.nl/naC

Meerdere Clubs

de knvb en STICHTIng meer dan 

voeTbal zIjn druk bezIg om ook 

In andere STeden In nederland 

een STreeT league oP Te zeTTen.   

go aHead, vvv, neC, wIllem II , PSv  

en fC TwenTe zIjn InmIddelS meT 

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.
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 werKlozenprojeCt
rigtersbleeK

rigtersbleeK is
werKlozenprojeCt

Meer dan voetbal

Probleem: langdurIge werklooSHeId

aanPak: werklozen worden aCTIef alS vrIjwIllIger bIj de Club

reSulTaaT: menSen worden weer aCTIef en vergroTen Hun neTwerk

suCCesvoorbeeld 
partiCipatie

Bij voetbalvereniging Rigtersbleek 

uit Enschede zetten elke week 

zeventien langdurig werklozen 

zich in als vrijwilliger. Van acht 

uur ’s ochtends tot twee uur 

‘s middags doen ze klusjes op het 

sportpark, administratief werk 

of staan ze in de kantine als 

gastheer of gastvrouw. Door het 

vrijwilligerswerk krijgen de deel- 

nemers weer ritme in hun leven en 

leren ze op de club nieuwe mensen 

kennen. De vrijwilligersgroep 

heeft zich in korte tijd ontwikkeld 

tot een hechte vriendenclub. 

Rigtersbleek heeft een verenigings- 

manager aangesteld die elke dag 

aanspreekpunt is voor de 

vrijwilligers. Omdat hij veel 

contacten heeft met plaatselijke 

verenigingen en kerken, springen 

de vrijwilligers soms ook bij als er 

hulp nodig is voor evenementen 

in de buurt. Omdat de deelnemers 

uit hun isolement komen en weer 

actief worden, openen zich nieuwe 

deuren voor hen en hebben ze 

een gezicht gekregen in de buurt. 

Vier deelnemers zijn inmiddels 

doorgestroomd naar een betaalde 

baan. Het Werklozenproject 

Rigtersbleek is in het seizoen 2010/ 

2011 verder geprofessionaliseerd. 

Zo krijgt de verenigingsmanager 

extra ondersteuning van welzijns-

organisatie Alifa en heeft de club 

een uitbreiding voorbereid naar 

25 deelnemers. Rigtersbleek gaat 

verder en serveert in het nieuwe 

seizoen een goedkope dagschotel 

voor buurtbewoners, om zo de 

binding met de omliggende wijk 

nog meer te versterken. Stichting 

Meer dan Voetbal heeft het project 

aan het eind van het seizoen 

genomineerd voor de Meer dan 

Voetbal Award.

HeT werklozenProjeCT 

rIgTerSbleek IS een Samen-

werkIngSverband van 

vv rIgTerSbleek, werkPleIn 

enSCHede en welzIjnS- 

organISaTIe alIfa.

STeedS meer amaTeurClubS zeTTen neT alS vv rIgTerSbleek 

maaTSCHaPPelIjke ProjeCTen oP. bekIjk ze allemaal of voeg je

eIgen ProjeCT Toe oP meerdanvoeTbal.nl/aCTIvITeITen

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.
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groningen
      duurzaaMheid
FC groningen 

duurzaaMheid is
groningen

Meer dan voetbal

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

suCCesvoorbeeld 
duurzaaMheid

FC Groningen doet zijn clubkleur 

eer aan door in hun bedrijfsvoe-

ring groen te denken en doen. In 

2010 heeft de voetbalclub contact 

gelegd met de stichting Energy 

Valley, die zich inzet om het 

noorden verder uit te bouwen als 

duurzame en innovatieve ener-

gieregio. Met hulp van de Energy 

Valley Topclub is FC Groningen 

meteen aan de slag gegaan om de 

eerste stappen te zetten op de weg 

naar een duurzame voetbalclub. 

Op de parkeerplaats van het 

Euroborg Stadion staan inmid-

dels twintig auto’s die rijden op 

groen gas. Medewerkers zetten 

hun laptop uit als ze die even niet 

gebruiken en bewegingsmelders 

zorgen er in alle kantoren voor dat 

het licht automatisch uit gaat als 

er niemand is. De beheerder van 

het stadion kan op een monitor 

precies zien waar en wanneer er in 

het stadion te veel energie wordt 

verbruikt en actie ondernemen. 

Daardoor is FC Groningen erin 

geslaagd het gasverbruik in de 

periode januari-maart met 50 

procent terug te dringen. De club 

draagt de groene boodschap ook 

uit naar de negenduizend leden 

van de JuniorClub en de duizend 

zakelijke leden. De skybox van 

Energy Valley Topclub huisvest 

regelmatig kennissessies om 

bedrijven te informeren over de 

laatste ontwikkelingen op het 

gebied van energie en duur-

zaamheid. Twintig bedrijven zijn 

daardoor al overgestapt op groen 

gas. Tijdens de open dag konden 

kinderen het afgelopen seizoen 

een rondrit maken in een elek-

trische sportwagen, om zo op een 

speelse manier kennis te maken 

met duurzame energie. Met hulp 

van windmolens en zonnecol-

lectoren wil de FC Groningen 

bereiken dat de Euroborg in 2020 

volledig verantwoordelijk is voor 

zijn eigen energievoorziening. 

de SamenwerkIng TuSSen fC 

gronIngen en energy valley 

HeefT geleId ToT oPrICHTIng 

van de energy valley ToP-

Club. dIT IS een InITIaTIef van 

bam, gaSunIe, gaSTerra, 

gronIngen SeaPorTS, ImTeCH, 

eSSenT, energy valley en fC 

gronIngen. de gemeenTe en 

ProvInCIe gronIngen en de 

naTuur en mIlIeufederaTIe 

gronIngen zIjn SuPPorTer van 

de energy valley ToPClub.

fC gronIngen zeT zICH ook In om jongeren weer oP 

de arbeIdSmarkT Te HelPen meT ‘nIemand buITenSPel’. 

bekIjk de vIdeo oP meerdanvoeTbal.nl/fCgronIngen
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sCoren voor
        gezondheid
sC heerenveen 

gezondheid is
sCoren voor

Meer dan voetbal

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

suCCesvoorbeeld 
gezondheid

Stel je voor dat Bas Dost en 

Luciano Narsingh bij jou op het 

sportpark rondlopen. In Friesland 

gebeurt het echt, want sinds 2006 

doet SC Heerenveen mee aan 

Scoren voor Gezondheid. De 

aftrap is op elke deelnemende 

school een voetbalochtend met 

spelers van de Friese club. Onder 

begeleiding van trainers en spelers 

doen de kinderen allerlei voetbal- 

spellen en fysieke tests, en leren 

ze om beter samen te werken.  

Aan het eind van de ochtend 

tekenen de kinderen een contract 

met een speler waarin ze beloven 

om twintig weken aan de gang te 

gaan met een gezonde leefstijl.  

Op school en thuis gaan ze dan 

meestal enthousiast aan de slag. 

In de klas leren ze alles over 

gezond eten en bewegen, waarbij 

het lesmateriaal gericht is op 

voetbal. Ook voeren ze spannende 

buitenspeelopdrachten uit. Thuis 

brengen ze een deel van wat ze 

geleerd hebben in de praktijk. Zo 

maken ze voor ze op de fiets naar 

school stappen allerlei verschil-

lende voetbalontbijtjes. Aan het 

eind van het traject komt 

Heerenveen nog een keer terug 

voor een afsluitende voetbalclinic. 

Spelers overhandigen de kinderen 

een diploma om te benadrukken 

dat ze hard hebben gewerkt. 

Volgens leraren en ouders is dat 

voor de meeste kinderen een heel 

bijzonder moment. Uit onderzoek 

is gebleken dat veel van de 

kinderen die deelnemen aan het 

traject een betere conditie hebben 

en gezonder eten. De voorbeeld-

werking die uitgaat van een voet- 

baller draagt daar zeker aan bij. 

Bij SC Heerenveen hebben in het 

seizoen 2010/2011 zo’n vijfhonderd 

kinderen meegedaan aan ‘Scoren 

voor Gezondheid’. De club probeert 

aan te sluiten bij bestaande les-  

pakketten, om zo de deelname voor 

de leraren te vergemakkelijken.

ParTnerS van SC Heerenveen 

In ‘SCoren voor gezondHeId’ 

zIjn de ggd en bureau SPorT- 

ServICe van de gemeenTe.

bekIjk HeT ProjeCT en andere 

aCTIvITeITen van SC Heerenveen oP 

meerdanvoeTbal.nl/SCHeerenveen

18 Clubs

InmIddelS doen 18 ClubS uIT de 

eredIvISIe en eerSTe dIvISIe mee aan 

‘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.
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dreaM teaMsKnvb 

Knvb is
Meer dan voetbal

Probleem: gebrek aan STruCTuur bIj kInderen uIT aCHTerSTandSwIjken

aanPak: STraaTvoeTbal meT de nadruk oP SoCIaal gedrag

reSulTaaT: jongeren leren STruCTuur In Hun leven aan Te brengen

suCCesvoorbeeld 
partiCipatie

Jongens en meisjes van zes tot 

twaalf jaar krijgen in de Dream 

Teams van de KNVB elke week 

voetballes van een coach of 

trainer. In hun eigen buurt spelen 

ze op een pleintje elke week de 

sterren van de hemel en leren ze 

en passant hoe ze zich beter kun-

nen gedragen. De Dream Teams 

nemen ook deel aan het KNVB 

Calvé Straatvoetbaltoernooi. De 

lokale voorronden vinden plaats 

bij zevenhonderd verenigingen. 

Via regio- en districtfinales kun-

nen de teams zich plaatsen voor 

de landelijke straatvoetbalfinale 

op de Dam in Amsterdam. In 

totaal nemen aan het KNVB 

Straatvoetbaltoernooi meer dan 

veertigduizend kinderen deel 

en het is daarmee het grootste 

straatvoetbaltoernooi van Neder-

land. De KNVB is in 2010 met 

de Dream Teams begonnen om 

kinderen uit achterstandswijken 

te helpen. Inmiddels draait het 

project in Rotterdam en Den 

Haag. De buurtcoaches leren de 

kinderen niet alleen beter voetbal-

len, maar ook hoe ze zich moeten 

gedragen op straat, op school 

en thuis. De deelnemers aan de 

Dream Teams kunnen extra punt-

en verdienen met aanwezigheid 

en goed gedrag, bijvoorbeeld door 

het doen van klussen in de wijk. 

Als alle deelnemers van het team 

zich een jaar lang aan de vooraf 

gemaakte afspraken houden, gaat 

hun zelfgekozen voetbalwens in 

vervulling en gaan ze bijvoorbeeld 

als VIP naar een wedstrijd van 

Oranje. Zo leren de kinderen dat 

dromen wel degelijk te realiseren 

zijn, als je er echt je best voor doet.

wIl je meer weTen over de 

meer dan voeTbal aCTIvI-

TeITen van de knvb? maIl 

naar overdeHele@knvb.nl

of vraag HeT magazIne

‘over de Hele’ aan.

saMenwerKing

de knvb werkT In de dream TeamS 

Samen meT zebra welzIjn den Haag,  

de STICHTIng welzIjn feIjenoord, 

de gemeenTe roTTerdam, afdelIng 

SPorT en reCreaTle en welzIjnS-

organISaTIe meanderomnIum 

uIT zeIST.
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ajaX STreeTwISe wordT onder-

STeund door ajaX’ HoofdSPonSor

aegon.

ajaX
aFC ajaX

streetwise

ajaX streetwise is 

Meer dan voetbal

aanPak: eduCaTIe, SPorT & SPel aanbIeden oP de baSISSCHolen

reSulTaaT: verSTerken van de bIndIng TuSSen amSTerdam, ajaX en de leerlIngen 

suCCesvoorbeeld  
partiCipatie

In plaats van saaie reken- en

taalopdrachten buigen kinderen

in Amsterdam zich een week lang

over de transfersom van Klaas-

Jan Huntelaar, de blessure van

Evander Sno of de afkomst van

Finidi George en Kanu. Onder de

paraplu van de Ajax Foundation is

Ajax in 2009 namelijk begonnen

met het lesprogramma Ajax Street-

Wise. Een paar uur per dag tellen

kinderen rugnummers op, duiken

ze in de anatomie van de knie en

leren ze meer over het land waar

Ajax zijn laatste wereldbeker

won. De lessen zijn bedoeld voor

kinderen uit de groepen drie tot

en met acht, die aan het begin

van de week allemaal een speciaal

schrift en een bal krijgen. Als

beloning voor juiste antwoorden

én goed gedrag deelt de onder-

wijzer Ajax-stickers uit. Aan het

eind van de lesweek komen twee

Ajacieden de deelnemende kin-

deren een Ajax-diploma uitreiken,

dat ondertekend is door trainer

Frank de Boer. Kinderen mogen

zelfs met de spelers op de foto

en ze vragen stellen. Het bezoek

van de spelers en het prachtige

lesmateriaal zorgen ervoor dat

bijna alle leerlingen extra gemo-

tiveerd zijn om de Ajax-lessen

tot een goed einde te brengen.

Naast de lesweek houdt Ajax per

seizoen ook twee voetbalclinics,

in aanwezigheid van de voltallige

selectie. Ajax-scouts selecteren

per stadsdeel de spelers die het

best scoren op talent, respect en

ambitie. Zij mogen aan het eind

van het seizoen deelnemen aan 

de grote finale. In het seizoen 

2010/2011 heeft Ajax StreetWise 

verder geprofessionaliseerd

en uitgebreid. Het Ajax-lespakket 

wordt inmiddels door scholen 

in alle zeven Amsterdamse 

stadsdelen gebruikt.

naaST ajaX STreeTwISe organISeerT de voeTbalClub

nog veel meer aCTIvITeITen. bekIjk de verSlagen oP 

meerdanvoeTbal.nl/afCajaX

26 27



Meer suCCesverhalen

Probleem: uITval bIj THeraPIe voor SofTdrugSverSlavIng

aanPak: groePSgeSPrekken meT SPelerS

reSulTaaT: 83 ProCenT mInder uITval

FC utreCht- FC KiCKs united

Probleem: vroegTIjdIge SCHooluITval

aanPak: SCHoolbezoeken van HeT PSv-jongerenTeam

reSulTaaT: SCHolIeren raken gemoTIveerd om aan Hun ToekomST Te werken

psv - sCoren Met sCholing

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

gvav rapiditas - pipag

Probleem: gebrek aan STruCTuur In de organISaTIe van maaTSCHaPPelIjke ProjeCTen

aanPak: oPrICHTIng van de STICHTIng eagleS 4 devenTer

reSulTaaT: organISaTIeSTruCTuur, TranSParanTIe en verbIndIng meT ParTnerS        

GO AH
EAD EAGLES

DEVENTER

go ahead eagles - eagles 4 deventer

Door heel Nederland organiseren clubs maat-

schappelijke 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 

groeit enorm. Op meerdanvoetbal.nl zijn al meer 

dan 240 activiteiten in kaart gebracht van zowel de 

Eredivisie, Eerste Divisie als amateurverenigingen.

elke week worden er nIeuwe aCTIvITeITen In onS 

land georganISeerd. HeT aCTuele overzICHT vInd je oP 

de InTeraCTIeve landkaarT oP meerdanvoeTbal.nl/aCTIvITeITen
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de aCtiviteiten in het seizoen 2010/2011

oMsChrijving
resultaat

340 deelnemers - Nieuwe verbindingen gelegd – Deelnemers kwamen uit 

het betaald voetbal, onderwijs, van woningcorporaties en lokale overheden 

35 van de 36 betaald voetbalclubs werkten mee - Meer dan 100 partners – 

Eerste keer dat impact is vastgelegd – Waardevolle nulmeting voor komende  

jaren - 87% van partners waardeert inzet van het voetbal

12 clubs een nieuw MVO-beleidsplan - 6 clubs een nieuwe stichting - Meer  

dan 50 nieuwe projecten gestart op basis van succesvoorbeelden – Clubs  

werken nauwer samen  

18 labels (“De groene bal”) uitgereikt aan diverse succesvoorbeelden in  

betaald en amateurvoetbal - Regionale zichtbaarheid vergroot -  

Betrokkenheid partners en fans gestimuleerd

Landelijke PR voor winnaar FC Zwolle en genomineerden PSV,  

VV Rigtersbleek en HTC - Succesvol seminar over maatschappelijke rol KNVB - 

bewustwording onder medewerkers en partners van de KNVB vergroot

Waardering voor bijzondere prestaties buiten het veld tijdens Voetballer van  

het Jaar - Prijs in de vorm van € 50.000 voor de amateurvereniging van 

Giovanni van Bronckhorst – Landelijke persaandacht

18 Eredivisieclubs hebben zich met Scoren voor Gezondheid ingezet om kinderen 

bewust te maken van gezonde leefstijl – In totaal zijn 7.800 kinderen bereikt -  

Acht nieuwe clubs zijn met de Street League gestart om leefbaarheid van wijken te 

verbeteren - Hiermee zijn ruim 3.000 kinderen bereikt

landelIjk CongreS “Samen 

SCoren In de wIjk” - grolSCH 

veSTe enSCHede - 9 maarT 2011

onderzoek unIverSITeIT 

 uTreCHT naar ImPaCT meer dan 

voeTbal aCTIvITeITen 

regIonale werkSeSSIeS meT 

beTaald voeTbalClubS

meer dan voeTbal label

meer dan voeTbal award 

meer dan voeTballer van  

HeT jaar

Programma’S SCoren voor 

gezondHeId en STreeT league

de aanpaK

In 2004 riep premier Balkenende het voetbal op om 

de krachten te bundelen voor de samenleving. De  

KNVB, de Eredivisie en Eerste Divisie gaven hier 

gehoor aan en richtten de stichting Meer dan Voetbal 

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

inzetten voor een sterkere samenleving. De stichting 

geeft sindsdien advies, deelt goede voorbeelden,  

doet onderzoek en coördineert landelijke campagnes 

en programma’s. Hiermee is de stichting hét loket  

voor clubs in het betaald- en amateurvoetbal en 

hun lokale partners. Daarnaast is de stichting een 

gesprekspartner en adviseur voor de landelijke 

overheid en organisaties als de Cruyff Foundation. 

de Mensen

Het afgelopen jaar hebben veertien mensen zich binnen 

de stichting ingezet om alle activiteiten tot een succes te 

maken. Zeven medewerkers in Zeist en zeven 

bestuursleden: Paul Smits (voorzitter), Hans van 

der Wind (penningmeester), Map Nihom (secretaris),  

Jet Bussemaker, Pieter-Christiaan van Oranje, 

Mohammed Allach en Paul Verweel.

de aMbitie

De stichting stimuleert clubs om hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te nemen. Dat leverde alleen dit jaar 

al meer dan 240 projecten op van 36 betaald voetbalclubs 

en meer dan 400 actieve amateurverenigingen.

   

“Met het Meer dan voetbal 
platform staan de clubs in de 
schijnwerpers.”
- Paul Smits, bestuursvoorzitter

De komende jaren richt de stichting zich op de 

verbetering van de kwaliteit van de programma’s 

bij de clubs en het vergroten van de zichtbaarheid. 

Zo wordt er een fonds opgezet voor de inzet van extra 

mankracht, omdat goede mensen nu eenmaal het 

verschil maken. Daarnaast wordt er een landelijke 

campagne gestart met ‘Meer dan Voetbal’ als motto 

voor het hele voetbal.

stiChting
      Meer dan voetbal
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stiChting
      Meer dan voetbal

saMenvatting FinanCiËn

inKoMsten 

baten uit eigen fondsenwerving

baten uit acties van derden 

Subsidies van overheden 

baten uit beleggingen 

totaal inkomsten  

uitgaven  

uitgaven t.b.v. realisatie doelstellingen

Sportiviteit & respect

gezondheid  

Participatie 

Clubondersteuning 

Communicatie 

subtotaal t.b.v. doelstellingen 

beheer en administratie 

totaal uitgaven 

realisatie 2010/2011

1.267.593

101.901

474.301

4.061

1.847.857

realisatie 2010/2011

 

93.421

228.544

271.941

389.529

575.887

1.559.322

271.452

1.830.774

begroting 2010/2011

973.600

100.000

662.840

-

1.736.440

begroting 2010/2011

 

249.500

250.000

-

302.392

629.779

1.431.671

295.848

1.727.519

realisatie 2009/2010

1.005.819

102.322

775.895

1.687

1.885.723

 realisatie 2009/2010

 

128.407

435.438

322.003

270.040

450.313

1.606.201

256.990

1.863.191

aCtiva 

materiële vaste activa 

vorderingen en overlopende activa

liquide middelen 

totaal activa 

passiva 

reserves en fondsen 

Continuïteitsreserve  

fondsen  

totaal reserves en fondsen 

kortlopende schulden 

totaal passiva 

30 juni 2011

13.038

169.470

552.545

735.053

30 juni 2011

 

121.867

-

121.867

613.186

735.053

30 juni 2010

14.454

370.826

29.801

415.081

30 juni 2010

 

104.784

-

104.784

310.297

415.081

toeliChting: 

de jaarrekenIng IS, waar van ToePaSSIng, oPgeSTeld meT InaCHTnemIng van de rICHTlIjn 

fondSenwervende InSTellIngen (rICHTlIjn 650). de jaarrekenIng IS oPgeSTeld In euro’S.  

HeT boekjaar van de STICHTIng meer dan voeTbal looPT van 1 julI ToT en meT 30 junI. 

HeT reSulTaaT 2010/2011 bedraagT € 17.083 PoSITIef. HeT reSulTaaT IS daarmee € 5.449 lager 

T.o.v. 2009/2010. de ToTale koSTen van beHeer en admInISTraTIe bedragen over 2010/2011 

€ 271.452. de koSTen van beHeer en admInISTraTIe uITgedrukT In ProCenTen van de beSTedIngen 

bedragen over 2010/2011 14.1%.  
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supporters van

Meer dan voetbal

Een feest om te geven.

KERST
VOOR

KIDS
KERSTPAKKETTEN MET EEN HART VOOR KINDEREN

Jeroen
oerlemans

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
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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.

oP het Voetbalgala Van 2011 iS gioVanni 

Van bronckhorSt (36) gekoZen tot Meer 

dan Voetballer Van het SeiZoen 2010-2011. 

Met Zijn foundation Zet de 106-Voudig  

international Zich onder Meer in Voor het 

SoPhia kinderZiekenhuiS en de gioVanni 

Van bronckhorSt acadeMy in de kuiP. gio  

Vindt het enorM belangrijk oM kinderen 

in hun leVen een goede Start te geVen. 

“Als topsporter kun je alleen iets bereiken als de 

mensen in je omgeving je een warm hart toedragen. 

Tijdens mijn voetballoopbaan wist ik al dat ik een 

belangrijk deel van mijn succes te danken heb aan de 

samenleving, in het bijzonder aan de fans. Mensen 

die mij in het stadion hebben toegejuicht en die mij 

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

de Foundation zien als een dankbetuiging. Een 

manier om iets terug te doen voor de maatschappij. 

Ik ben zelf vader van twee jonge kinderen en ik weet 

hoe belangrijk het is om een goede start te maken. 

Ik was enorm verrast toen ik de prijs kreeg voor 

Meer dan Voetballer van het jaar. Het geld – 50.000 

euro – zullen we gebruiken voor het opzetten van 

een leercentrum bij de club waar ik als voetballer 

begonnen ben, L.M.O. in Rotterdam.”

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.

Van Bronckhorst: “Met beide projecten bieden we 

kinderen en jonge mensen de kans om een goede 

start te maken in hun leven. Sommige aanstaande 

moeders in Rotterdam hebben niet de mogelijkheid 

om thuis op een goede manier te bevallen of hebben 

zelfs geen dak boven hun hoofd. Zij kunnen nu 

terecht in het geboortecentrum. Op de Academy 

komen wekelijks kinderen die extra moeite hebben 

met rekenen of taal. Bij ons kunnen ze op een 

speelse wijze sleutelen aan hun achterstanden en 

zo hun kansen vergroten.”

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

nauw betrokken bij de Academy.

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

bijna nog drukker dan toen ik zelf nog speelde, maar 

ik probeer wel tijd vrij te maken voor de Foundation. 

Ik vind het zelf ook erg inspirerend om met de 

kinderen of met de jonge moeders te praten, zeker als 

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

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

gaan inzetten voor maatschappelijke projecten.

“Je moet in de eerste plaats datgene doen waar je 

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

persoonlijk betrokken voelt, kun je succes behalen. 

En je krijgt er enorm veel waardering voor terug. 

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

“DOOR SAMENwERkEN EEN
pRAChTiGE DROOM REALiSEREN”

Giovanni van Bronckhorst

NAwOORD




