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Tijd voor Sport-dag geeft clubs extra impuls

Districten

Ruim 250 deelnemers zijn vrijdag op de
eerste Tijd voor Sport-dag afgekomen, die
plaatsvond op het KNVB Sportcentrum in
Zeist. ,,Het mooie van deze dag is dat de
deelnemers nu zien met hoeveel mensen van
verschillende clubs ze zich samen inzetten
voor Tijd voor Sport. Met veel bezieling en
inzet", aldus Jan Willem Landré, manager
Beleid en Projecten van de KNVB.
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Zo’n 270 verenigingen hebben zich aangesloten bij het Tijd voor Sport-project,
waarbij de kracht van voetbal wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. De
nadruk ligt daarbij op de sportieve integratie van allochtone jongeren. Meedoen,
daar draait het om. En meedoen, dat is deze vrijdag ook van toepassing op alle
bezoekers van de Tijd voor Sport-dag, die een actieve rol spelen tijdens de drie
workshoprondes.
,,Toen ik een vraag stelde, hoefde de workshopleider niet eens antwoord te
geven. Eén van de andere deelnemers gaf me meteen al een goede tip over een
website waar ik de informatie kan vinden waarnaar ik op zoek ben", aldus Roland
Holdinga, verenigingsmanager van het Utrechtse Elinkwijk. ,,De grote kracht van
deze dag is dat je van elkaar kunt leren. Je bent gewend je vereniging op een
bepaalde manier te runnen. Hier krijg je weer nieuwe inzichten en informatie,
bijvoorbeeld over trends in de samenleving en de voetbalwereld."
Draaiboek lenen?
Ook tijdens de workshop Innovatie Voetbalaanbod is de interactie tussen de
deelnemers groot. ,,Wij zijn een multiculturele vereniging", gooit Wim van der
Gaag in de groep. ,,Wij organiseren elk jaar een Sinterklaasfeest, moeten we nu
ook het Suikerfeest gaan vieren?" De voorzitter van NOC-Kralingen krijgt direct
een reactie van een verenigingsbegeleider verderop in de zaal. ,,Wij hebben dat
afgelopen jaar met succes gedaan. Ik heb een draaiboek voor je liggen."
In totaal staan er twintig verschillende workshops op het programma over actuele
kwesties als ouderparticipatie, sportzorg, integratie en een sociaal
verenigingsklimaat. Roy Loos, verenigingsbegeleider van DFC uit Dordrecht: ,,Het
meest interessant vond ik de workshop over maatschappelijke stages, die vanaf
2011 verplicht zijn voor alle middelbare scholieren. Dat kan in de toekomst voor
veel verenigingen interessant zijn."
De voetbaltaal
Informatief is de Tijd voor Sport-dag zonder twijfel. Ook voor het amusement is
gezorgd. Cabaretiers Viggo Waas en Peter Heerschop, beiden voormalig
gymdocent en fervent voetballiefhebber, tonen op humoristische wijze het belang
van integratie door sport. ,,Want er is maar één taal en dat is de voetbaltaal. En
die verstaat iedereen", meldt Waas in zijn inmiddels befaamde Johan Cruijff
vertolking. Om hier met een onvervalst Cruijffiaans accent aan toe te voegen:
,,Behalve als ik praat, want dat is onbegrijpelijk."
Nieuwe campagne
De deelnemers krijgen deze middag tevens een voorproefje van een nieuwe Tijd
voor Sport-campagne. Doelstelling: het werven van allochtone jeugdleden.
Aangezien ouders hierbij een grote rol spelen, richt de campagne zich specifiek op
de ouders van deze kinderen. De landelijke campagne gaat in mei van start in de
Tijd voor Sport-steden, om begin volgend seizoen een lokale uitrol te krijgen.
Samenwerking zoeken
Als de deelnemers na het afsluitende buffet huiswaarts keren, kijkt Sjors Brouwer
tevreden terug op de dag. ,,Het project Tijd voor Sport loopt inmiddels ruim drie
jaar", licht de medewerker van het projectbureau Tijd voor Sport toe. ,,We hopen
dat deze dag mensen inspireert en een extra boost geeft om er de komende
anderhalf jaar nog vol voor te gaan."
Brouwer vervolgt: ,,Wij willen clubs stimuleren om hun potentie optimaal te
benutten en meer naar buiten te kijken. Zoek de samenwerking met scholen, met
welzijnsorganisaties, met andere verenigingen. Clubs kunnen zich nog meer
bewust worden van de maatschappelijke positie die ze innemen in de wijk."
Klik hier voor meer informatie over het Tijd voor Sport-beleid van de KNVB.
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