Simorgh Advies en Project
Mahnaz Taheri
Hofzoom 8
2614 VD Delft
Tel: 015-2130986
Fax: 084-2220063
E-mail: info@simorgh.nl
www.simorgh.nl

Hoe betrekt u allochtone ouders bij uw sportvereniging?
Vrijwilligers!
Voor uw sportvereniging is de bijdrage van vrijwilligers essentieel. Ouders van kinderen
en andere enthousiastelingen zorgen er samen (met de leiding) voor dat trainingen,
wedstrijden, commissies, en beheersactiviteiten uitgevoerd worden. Veel verenigingen
ondervinden echter problemen bij vinden van ouders voor deze hand- en spandiensten.
Migrantenouders betrekken
Heeft een vereniging meer allochtonen leden dan wordt het probleem groter. Bekend zijn
de voorbeelden van voetbalverenigingen die het zonder allochtone vrijwilligers moeten
stellen. Dat is wel te verklaren. Een vrijwillige bijdrage leveren aan een sportvereniging is
namelijk niet gebruikelijk in veel culturen. Herkent u deze situatie en wilt u er actief iets
aan doen? Simorgh Advies en Project helpt u graag met concrete acties en doelgerichte
projecten.
Wat wij kunnen doen
Allochtone ouders en jongeren nemen vaak niet deel aan het verenigingsleven door
onbekendheid, onzekerheid of andere gebruiken. Bij het zoeken naar oplossingen en het
betrekken van de allochtonen ouders en jongeren als vrijwilliger bij uw vereniging,
hanteren we deze factoren daarom als uitgangspunt. Communiceren en motiveren zijn
verder zeer belangrijk om deze ouders te bewegen vrijwilliger te worden. Een methode
die in de praktijk werkt.

Hulp bij uw subsidieaanvraag
We maken u er graag nog op attent dat het kabinet momenteel de integratie van
allochtonen via vrijwilligerswerk aanmoedigt. Dat doet de overheid door het verstrekken
van een financiële bijdrage. De reden hiervoor is dat vrijwilligerswerk écht bijdraagt aan
integratie. Het aanvragen van een subsidie voor multiculturele projecten is echter niet
eenvoudig. Bent u geïnteresseerd in een project of advies van Simorgh Advies en Project,
dan kunt u gebruikmaken van onze kennis. Wij weten de weg als het gaat om de regels en
richtlijnen op subsidiegebied.
Verder praten?
Is uw interesse gewekt en heeft u vragen? Wij praten graag met u verder over de
mogelijkheden voor uw vereniging. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Mahnaz
Taheri op telefoonnummer: 015-213 0986 of email: info@simorgh.nl.

