Van voetbalvereniging naar vereniging waar gevoetbald wordt?
Maatschappelijke inspanningen door de gezamenlijke voetbalverenigingen Tubbergen
Inleiding
Naar aanleiding van de toelichting en presentatie van de Gemeente Tubbergen tijdens de voetbalraad
vergadering 19 juli 2017 hebben de voetbalclubs een inventarisatie gehouden in hoeverre ze al
invulling gaven aan maatschappelijke ondersteuningen en aan de eventuele verdere plannen of
mogelijkheden.
Dit ook in het kader van verdere harmonisatie subsidiegelden door nieuwe ontwikkelingen, zoals
onder andere aanleg kunstgrasvelden en de daarmee verbonden onderhoudsbudgetten en
vervangingskosten ten opzichte van natuurgrasvelden.
Hierbij is een zeer belangrijk maatschappelijk aspect dat door een kunstgrasveld veel meer
mogelijkheden ontstaan om het hele jaar invulling te kunnen geven aan allerlei activiteiten voor jong
en oud op vele gebieden: natuurlijk ook voetbal gebonden activiteiten maar ook andere dorps- en
sportactiviteiten.
Hiervoor is in de toekomst natuurlijk een gefundeerde financiële ondersteuning nodig waarbij voor elke
voetbalclub dezelfde regels gelden om goed te kunnen samenwerken en door onduidelijkheden die nu
gelden door de verschillende afspraken per club komt dit nu niet ten goede.
Daardoor is door de Voetbalraad een harmonisatie voorstel gemaakt waarbij duidelijkheid en
gelijkheid in staat met betrekking tot de subsidiegelden ten aan zien van onderhoud, renovatie en
aanleg, van zowel natuurgrasvelden als kunstgrasvelden en voor alle clubs dezelfde regels gelden.
Hierbij dienen enkele afspraken van vervanging kunstgrasvelden bij de vier grote clubs worden
gehandhaafd en eenmalig kosten worden gecompenseerd zodat nadien elke club gelijk aan de streep
staat.
Binnen de voetbalraad is hierover al consensus met het model binnen het renovatiebudget
natuurgrasvelden, om ook binnen de kleinere clubs een kunstgrasveld te kunnen realiseren en
hiervoor renovatiegeld beschikbaar te stellen.
Afgelopen drie jaar is dit al door drie kleinere clubs dit de basis geweest en wel in samenwerking en
goed overleg met de gemeente voor ook een bijdrage vanuit dorp 2030 (waarbij ook het dorp zelf
aangeeft en onderbouwd aanleg van groot belang te vinden) om een kunstgrasveld aan te leggen.
Hierdoor bestaat er eveneens ook binnen de kleinere voetbalclubs en dorpsgemeenschappen veel
meer mogelijkheden om meer invulling te geven aan maatschappelijke ondersteuning.
Om een goed beeld te krijgen hoe in totaliteit door alle voetbalclubs al invulling wordt gegeven aan
maatschappelijke ondersteuning of op korte termijn wordt gegeven is in onderstaande categorieën
weergegeven wat geïnventariseerd is en welke plannen nog tot uitvoering moeten komen.
Gezonde leefstijl
1. Voorlichting en bewustwording van jongeren en ook volwassenen met betrekking tot gezonde
voeding, alcohol en drugs gebruik en/of roken. Dit gebeurt o.a. door periodieke
voorlichtingsavonden bij de grotere clubs zoals TVC waarbij ook de kleinere clubs aansluiten.
2. Diverse voorlichtingsavonden verschillende onderwerpen zoals oa. Sociale Hygiëne.
3. Tevens is ook door alle clubs gezamenlijk een alcohol convenant opgesteld in samenwerking
met de gemeente met betrekking tot schenken en verkoop alcohol binnen de verenigingen. Dit
wordt ook binnen de KNVB als voorbeeld aangehaald en gestimuleerd.
4. Mogelijkheden voor sporten en/of bewegen voor ouderen ( 50, 60 +). Bij alle verenigingen is
veteranen elftal die in onderlinge competities spelen maar ook spelen van walkingvoetbal, en
aanleg Jeu de Boules velden ( al gerealiseerd of binnenkort gepland).
5. Het stimuleren van groepstrainingen of activiteiten van inactieve leden en niet leden door
gebruik te laten maken van de faciliteiten sportaccommodaties. Dit hoeft geen voetbal te zijn.
6. Het jaarlijks organiseren van leuke sporttoernooien ( voetbal, volleybal, handbal enz.) voor het
hele dorp, buurten of vriendgroepen en bedrijven.
7. Diverse (training)groepen, leden en niet leden die geen competitie willen spelen, maar
ontspanning zoeken in vrijwillig balletje trappen voor bewegen en contacten ( derde helft).
8. Aanbieden multifunctioneel ( Beach) veld voor het gehele dorp o.a. voor volleybal, handbal,
tennis, Jeu de boules enz. ( o.a. bij de Tukkers en VCF).

Vrijwillige inzet / burgerkracht
1. Binnen de voetbalclubs is een zeer grote inzet van vrijwilligers op velerlei gebied:
a. Vut ploegen voor hand- en spandiensten en allellei voorkomende werkzaamheden op
de sportaccommodaties zoals o.a. onderhoud hekwerken, kleedkamers, gebouwen
enz., schilderwerkzaamheden, onkruidbestrijding, maaiwerkzaamheden, besproeiing
werkzaamheden natuurgrasvelden, opruimwerkzaamheden rondom accommodatie en
sportvelden, snoeiwerkzaamheden groenstroken, aanbrengen belijning enz.enz.
b. Schoonmaakwerkzaamheden kleedkamers enz. en wassen kleding enz.
c. Inzet ouders en vrijwilligers met betrekking tot vervoer en begeleiding jeugd uit
voetbalwedstrijden.
d. Inzet eigen leden maar ook stagiaires en niet leden voor trainingen ( o.a. jeugd) leiding
geven aan elftallen of grensrechters
.
2. Samenwerking met de dorpsraad, andere verenigingen of ondernemersverenigingen om
elkaar te ondersteunen en te versterken:
a. Dit heeft onder ander ook een positieve invloed vanuit de ontwikkeling dorp 2030:
hierdoor kunnen doelen worden bereikt die van belang zijn voor de hele gemeenschap
zoals o.a. realisatie Kunstgrasvelden kleine clubs door het beschikbaar stellen van
middelen maar ook de inzet van veel vrijwilligers op allerlei vakgebieden uit het hele
dorp om dit te realiseren.
b. Dit geldt ook voor alle clubs bij verbouwingen of uitbreiding van de accommodatie of
gebouwen en/of het verduurzamen van het sportcomplex door energie besparende
maatregelen en investeringen.
c. Beschikbaar stellen van materiaal en overdragen van kennis aan overige verenigingen,
stichtingen en instanties.
d. Inbreng van kennis en ervaring en overleg door vertegenwoordiging van de voetbalraad
in de Sportraad
3. Het organiseren en meehelpen aan diverse dorpsactiviteiten van zeer verschillende aard
bijvoorbeeld:
- Dorpsfeest of kermis
- Oudijzeractie ( mat andere verenigingen samen)
- School- en volksfeesten
Ongewenst sociaal isolement
1. Door veel zelfwerkzaamheid rondom de Voetbalaccomodatie’s en o.a. de inzet van de VUT
ploeg zijn er de mogelijkheden om lokaal hieraan deel te nemen. Hierbij is de VUT ploeg
tevens de Mantelzorg voor mensen die erbij willen horen en aanwezig zijn zonder dat
bepaalde werkzaamheden door hen worden verricht of worden verwacht van deze mensen.
2. Door het organiseren van diverse activiteiten voor zowel jong en oud waar iedereen aan kan
deelnemen doen ook veel niet leden mee en worden zodoende betrokken bij de samenleving.
Deze activiteiten kunnen verschillen per club maar zijn o.a. kaartcompetities, bingo’s, dobbel
toernooi, quizzen, loop- fiets of wandeltochten, jeugdkampen, vervoer ouderen naar
wedstrijden, stamppotdagen enz.
3. Begeleiden van vluchtelingen voor en bij deelname aan trainingen c.q. wedstrijden voor goede
integratie in de dorpsgemeenschap
4. Daarnaast is en wordt bij de clubs met kunstgrasvelden deze velden overdag vrij beschikbaar
gesteld en te gebruiken voor alle jeugd, ook geen voetballeden.
Lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of psychiatrische beperking
Binnen de voetbalclubs wordt eveneens aandacht besteed aan mensen met beperkingen waarbij
mogelijkheden zijn om mee te kunnen sporten of op andere gebieden actief te kunnen zijn of
ondersteuning om problemen op te lossen. Dit wordt per club naar eigen inzicht en behoefte ingevuld
waarbij in de voetbalraad ook e.e.a. wordt besproken hoe men elkaar hierin kan ondersteunen of
gebruik maken van de voorziening bij de andere club. Enkele voorbeelden zijn:
1. Stevo heeft samenwerking met Aveleijn zodat jongeren die “ontspoord” zijn of in sociaal
isolement dreigen te geraken te helpen door mee te laten werken aan
onderhoudswerkzaamheden accommodatie
2. MVV laat leerlingen met ontwikkelingsachterstand ( VSO de Brug) wekelijks hand en
spandiensten verrichten op het sportcomplex
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3. Reutum heeft een G-team voor training en competitie dit o.a. in samenwerking met de
zorgboerderij de Korenschoof. Ook TVC heeft een G-Team gehad.
4. TVC heeft een thuis basis voor Kaels onner mekaer
5. Ook werkt de voetbal mee en verzorgt de collecte gehandicapte sporters in alle dorpen dit in
overleg en afspraak en volgens schema van de Sportraad
6. Binnen diverse verenigingen is eveneens een vertrouwenspersoon aangesteld waarbij
mensen met problemen ook persoonlijk kunnen overleggen
Langdurige afstand tot de arbeidsmarkt
1. Binnen diverse verenigingen zijn er mogelijkheden om mensen met bv zwakke sociale
achtergrond een plek te bieden waar men werkzaamheden kan verrichten.
2. Binnen de clubs beschikbaarheid voor maatschappelijke stages
3. Het stimuleren en verzorgen van cursussen zoals BHV, Brand bestrijding, Omgaan met
agressie ( bar medewerkers bv) reanimatie enz. die ook voor de arbeidsmarkt van belang of
CV zijn en tevens andere contacten oplevert door deelname van verschillende clubs enz.
4. Zover mogelijk aanbieden van werkplek of sportactiviteit langdurig werklozen: dit tevens als
aanzet of onderdeel voor re-integratie arbeidsmarkt.
Vergunninghouders
Indien aanwezig binnen de dorpen wordt aan vergunninghouders gelegenheid gegeven voor training
en sportactiviteiten dit ook in het kader om een goede integratie te bevorderen.
Mantelzorg
1. Zoals al aangegeven onder onderdeel vrijwilliger inzet/burgerkracht hebben alle
voetbalverenigingen een VUT ploeg voor diverse werkzaamheden. Hierbij komen ook mensen
die geen werkzaamheden meer verrichten maar wel graag de kontakten blijven houden en er
dus ook bijhoren.
2. Ook mensen die minder valide zijn of sociaal zwakker zijn worden betrokken bij de
voetbalverenigingen door hun specifieke werkzaamheden te laten verrichten die toch van
belang zijn voor de club. Dit kan zeer divers zijn van hand- en spandiensten tot
opruimwerkzaamheden of hulp in de kantine enz. enz.
3. Hiervoor wordt ook specifieke sportactiviteiten gehouden ( o.a. G-Team ) maar ook in
reguliere elftallen ingepast (bv autisme )
4. Het beschikbaar stellen van sportcomplex voor diverse structurele activiteiten zoals al
genoemd “Kaels onner mekaer” maar ook bijvoorbeeld kinderopvang
5. Aanbieden activiteiten voor buurt, wijk of dorp die niet sport gebonden zijn zoals bv
stampotdag of wandel – en fietsactiviteiten ( Uiteraard kunnen ook de leden hieraan
meedoen)
Laaggeletterden
Voor zover van toepassing wordt hier aandacht aan besteed: we verwijzen hierbij naar het onderdeel
langdurige afstand van de arbeidsmarkt
Armoedebestrijding
1. Binnen de voetbalraad is reed consensus over een laagdrempelige contributie voor de jeugd
en voornamelijk de jongere jeugd
2. Daarnaast hebben alle clubs een contributiebeleid dat rekening houdt met minder bedeelden
3. Ook is er contact met de ( basis) scholen indien daar wordt geconstateerd dat er geen geld is
voor sportactiviteiten enz. waar dan rekening mee wordt gehouden en dus wel lid kan worden
bij de vereniging maar ook meekan op bv de jeugdkampen zonder extra kosten.
4. Er worden specifieke activiteiten georganiseerd die voordeel opleveren zoals o.a. ruilbeurs
voetbalkleding maar jaarlijkse speelgoedbeurs voor Sinterklaas waar dan heel goedkoop
ingekocht worden.
Vorming en sociale binding jeugd
1. Het organiseren van sport kennismaking lessen zowel onder als na schooltijd
2. Opvang van risicojongeren ( bv schoolverzuim )
3. Binnen de vereniging het stimuleren en aanzetten jongeren voor structureel vrijwillig
werkzaamheden of jeugdkader en trainingsfunctie
4. Jeugd mee helpen voor actie tbv jeugdkamp ( bv potgrondverkoop)
5. Het sportcomplex ter beschikking stellen voor scholen of andere sportverenigingen
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6. Meewerken voor maatschappelijke stageplekken leerlingen o.a. VMBO
7. Aanleg Beachveld op complex voor meer variëteit met mogelijkheden van Beach- handbal,
volleybal of soccer.

Nog op te pakken activiteiten of aangedragen door diverse clubs
1. Aanbieden accommodatie voor mogelijkheden in de vorm van dagopvang dorpsgenoten
2. Het aanbieden van ontspanningsmogelijkheden zowel buiten als binnen sportaccommodatie
( Kantine)
3. Voorlichtingsavonden ( actuele zaken) voor ouders en jeugd maar waar ook niet leden
welkom zijn
4. Aanbieden van faciliteiten en gebruik laten maken van de accommodatie voor andere
sportactiviteiten bijvoorbeeld als vertrek en verzamelpunt met mogelijkheden van warming UP,
Cooling down of omkleden en douchen
5. Gezamenlijke inkopen met andere verenigingen in het dorp of zelf in groter verband
bijvoorbeeld met meerdere voetbalclubs ( gebeurd nu al gedeeltelijk)
6. Accommodatie ( Kantine en of bestuurskamer) op bepaalde dagdelen beschikbaar stellen
voor (non) profitorganisaties
7. Samenwerking op bestuurlijk niveau en delen van kennis met andere verenigingen voor
mogelijke centralisatie sportactiviteiten om breedte sporten te blijven stimuleren.
8. Mogelijkheden voor sportlessen van de scholen in samenwerking met de buurtcoaches.
9. Gebruik laten maken van sportaccommodatie door derden ( bv werkgevers) voor het
organiseren van hun jaarlijks ( sport)toernooi.
10. Aanbieden van maatschappelijke stages van diverse scholen en dit ook meer kenbaar maken
binnen scholen in omgeving.
11. Mogelijkheden voor cultuuractiviteiten zoals beschikbaar stellen ruimte voor exposities enz.

4

