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1. Aanleiding en relevantie 
 

1.1. Aanleiding 

Onder de vlag van betaald voetbalorganisatie VVV-Venlo initieert, coördineert en ondersteunt de 

Stichting VVV-Venlo Foundation maatschappelijke activiteiten in de regio Limburg Noord. Door de 

kracht van VVV-Venlo te benutten, wil de VVV Foundation een bijdrage leveren aan een samenleving 

waarin iedereen kan meedoen, zijn talenten kan ontwikkelen en op een gezonde manier in het leven 

kan staan. 

Binnen de pijler ‘meedoen’ richt de VVV Foundation zich onder andere op het terugdringen van sociaal 

isolement, het tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van saamhorigheid. Sinds een aantal 

jaren heeft de VVV Foundation hierbij extra aandacht voor de uitdagingen waar senioren mee te 

maken hebben. Voor ouderen die kampen met eenzaamheid, sociale isolatie en/of (beginnende) 

dementie zijn sociale contacten niet meer zo vanzelfsprekend. Door samen te wandelvoetballen bij de 

VVV-Venlo OldStars of door deel te nemen aan VVV Memories ontstaan nieuwe contacten, nieuwe 

vriendschappen en een nieuw gevoel van er weer bij te horen en mee te kunnen doen. 

De kern van VVV Memories is het tot stand brengen van betekenisvolle ontmoetingen waarbij ouderen 

samen (voetbal)herinneringen ophalen aan de hand van de geschiedenis van VVV-Venlo en de stad 

Venlo. De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats in het stadion van VVV-Venlo en op verschillende 

locaties in de wijk en worden begeleid door vrijwilligers, waaronder een aantal oud-spelers van VVV-

Venlo.  

De VVV Foundation wil de positieve ervaringen die het tot nu toe heeft opgedaan met VVV Memories 

verder uitbreiden en op zoek gaan naar mogelijkheden om het project te borgen voor de toekomst. 
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1.2. Maatschappelijke relevantie 

Een groot deel van de ouderen in de Gemeente Venlo voelt zich eenzaam. 51% van de ouderen (65+) 

geeft volgens de Gezondheidsmonitor 2020 van de GGD aan, zich (weleens) eenzaam te voelen. Dat is 

maar liefst één op de twee ouderen. Bovendien geven (doorberekend op het totaal aantal 65+-ers in 

de Gemeente Venlo) bijna 700(!) ouderen aan zich zeer ernstig eenzaam te voelen. 

Langdurige eenzaamheid heeft negatieve gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van 

ouderen. De mogelijke gevolgen die (langdurige) eenzaamheid met zich meebrengt: 

• eenzaamheid verhoogt mogelijk risico op ziekte van Alzheimer 

• verhoogde kans op coronaire hartziekten en beroerte door eenzaamheid 

• eenzaamheid kan leiden tot depressie en suïcide 

• hogere kans op overlijden door eenzaamheid 

Een belangrijke risicofactor voor eenzaamheid onder ouderen is het verlies van een sociaal netwerk. 

Binnen VVV Memories wordt het ophalen van (voetbal)herinneringen ingezet als middel om ouderen 

te activeren, met elkaar in contact te brengen en langdurig aan elkaar te verbinden zodat eenzaamheid 

zoveel mogelijk wordt tegengegaan en/of wordt voorkomen.  

Momenteel zijn er in Venlo ongeveer 2000 mensen met dementie. De verwachting van Alzheimer 

Nederland is dat dit aantal de komende jaren sterk zal groeien (ongeveer 15% per 5 jaar, bron: 

Alzheimer Nederland). Voor mensen met dementie is het belangrijk om sociaal betrokken te blijven. 

Door de dementie neemt het vermogen om zelfstandig sociaal contact te leggen af. Apathie en sociaal 

isolement komen veel voor bij mensen met dementie en hebben een negatieve invloed op de kwaliteit 

van leven. De grootste behoefte van mensen met (beginnend) geheugenverlies of dementie is om ‘erbij 

te horen’, om het gevoel te hebben weer even mens te zijn. Belangenbehartigers van de doelgroep 

geven aan, dat het belangrijk is dat er vooral wordt gekeken naar de mens achter de ziekte en dat de 

nadruk niet moet liggen op de ziekte zelf. Wie was iemand, hoe is deze persoon nu en wat zou deze 

persoon heel graag willen. Wanneer deze vragen als uitgangspunt worden genomen, zien we dat er 

behoefte is aan een breed aanbod, dat aansluit bij de achtergrond en interesse van de doelgroep. Dat 

kan voor sommige mensen dansen zijn (er is een aanbod op dit thema in Venlo), maar voor andere 

mensen zou dit bijvoorbeeld voetbal kunnen zijn (dit aanbod is er buiten VVV Memories niet). Hulp bij 

Dementie Noord-Limburg juicht het toe dat er een gevarieerder aanbod voor de doelgroep komt en is 

daarom vanaf het begin betrokken geweest bij de opstart van VVV Memories. 
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2. Doelgroep en doelstellingen 

2.1. Doelgroep 

 
De doelgroep zijn ouderen (55+), woonachtig in de Gemeente Venlo voor wie sociaal contact niet 

(meer) zo vanzelfsprekend is. 

2.2. Doelstelling en resultaten 

Het hoofddoel van VVV Memories is het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid door het tot stand 

brengen van betekenisvolle ontmoetingen. 

We willen graag de volgende resultaten bereiken: 

 alle deelnemers geven aan door VVV Memories een extra activiteit te hebben waar zij met 

plezier naar toe gaan 

 alle deelnemers geven aan door VVV Memories een extra activiteit te hebben waarbij sprake 

is van sociale interactie 

 alle deelnemers geven aan dankzij VVV Memories nieuwe contacten te hebben opgedaan 

 alle deelnemers geven aan dat VVV Memories hen een mogelijkheid biedt om samen met 

anderen emoties te delen 

 alle deelnemers geven aan dat hun deelname aan VVV Memories bijdraagt aan de kwaliteit 

van hun leven 

We streven er bovendien naar om aan het einde van de projectperiode een concreet en haalbaar plan 

te hebben m.b.t. de borging van het initiatief voor de toekomst. 

2.3. Meten van resultaten 

In overleg met onze partners zal een manier van evalueren worden gekozen die aansluit op de 

doelgroep. We denken op dit moment aan een vragenlijst voor deelnemers en/of hun begeleiders in 

combinatie met (individuele) interviews met deelnemers, begeleiders en vrijwilligers. 
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3. Concept 

3.1. De ‘kracht’ van VVV Memories 

De inspiratie voor VVV Memories komt vanuit het Verenigd Koninkrijk. In Schotland zijn er al meer dan 

250 groepen die structureel onder de noemer ‘Football Memories’ bij elkaar komen (Stichting Football 

Memories Nederland, 2020). Bij VVV Memories gaat het even niet over het ziek zijn, of over de 

problemen die de mensen dagelijks ondervinden, maar gaat het over datgene wat hen altijd zo heeft 

geïnteresseerd en over hun eigen persoonlijke geschiedenis en ervaringen. Binnen VVV Memories 

kunnen mensen hun verhalen kwijt en leven zij helemaal op. De grote kracht achter VVV Memories is 

de simpelheid en laagdrempeligheid. Door het bestaan van een sociaal isolement komt er veel druk te 

staan op mensen en is de drempel om een activiteit te ondernemen vaak groot. Deelnemers gaan niet 

naar een standaard dagbesteding, maar ze gaan een middag naar hun eigen voetbalclub of naar het 

Huis van de Wijk om samen over de ‘’goede oude’’ tijd te praten. Een van de mantelzorgers van een 

deelnemer van Football Memories bij Willem II in Tilburg (de eerste club in Nederland die het initiatief 

heeft opgepakt): ‘Mijn man gaat voor niks de deur meer uit, behalve als het om voetbal gaat!’. In 

Tilburg heeft men ervaren, dat deelname aan Football Memories ook buiten de bijeenkomsten een 

blijvend positief effect heeft en dat mensen dankzij hun deelname aan Football Memories sneller open 

staan om ook aan andere activiteiten en/of dagbestedingen deel te nemen. 

Het mes snijdt bovendien aan verschillende kanten. Het is niet alleen effectief voor de deelnemers, 

maar ook voor de mantelzorgers. Het feit dat de mantelzorgers kunnen zien wat voor effect het heeft 

op hun dierbare is waardevol. Niet in de laatste plaats halen ook vrijwilligers veel voldoening uit hun 

betrokkenheid bij het initiatief.  

Ondanks dat de VVV Foundation vanwege corona in de afgelopen twee jaar nog niet veel 

bijeenkomsten in het kader van VVV Memories heeft kunnen organiseren, hebben we hier al wel hele 

positieve ervaringen mee opgedaan. Daarbij is ook gebleken, dat het helemaal niet zo belangrijk is of 

de gesprekken nu wel of niet over voetbal gaan. VVV en voetbal is de ‘trigger’, maar uiteindelijk komen 

er allerlei onderwerpen aan tafel en dat is juist alleen maar mooi!  

3.2. Opzet 

Binnen VVV Memories worden (vooralsnog) maandelijks bijeenkomsten georganiseerd waarbij 

mensen samen (voetbal)herinneringen ophalen aan de hand van de geschiedenis van VVV-Venlo en 

van de stad Venlo. Dit gebeurt onder leiding van vrijwilligers, onder wie oud-profs van VVV-Venlo. 

Mensen komen onder het genot van een kopje koffie of thee samen in de prachtige sfeer van Covebo 

Stadion - De Koel - of op een laagdrempelige manier in de eigen wijk, bijvoorbeeld bij de open inloop. 

De kern van elke bijeenkomst is dat mensen op een heel laagdrempelige manier met elkaar in gesprek 

raken, deelnemers, vrijwilligers en begeleiders of mantelzorgers. Als ‘triggers’ worden foto’s en video’s 

en verhalen (bijvoorbeeld van de oud-spelers) gebruikt, zodat mensen worden meegenomen terug in 

de (hun eigen) tijd en herinneringen weer levend worden. Vrijwilligers die zijn getraind in de omgang 

met mensen met dementie zijn aanwezig om de gesprekken te faciliteren en ook op andere gebieden 

te ondersteunen. Zo is een van de deelnemers die in oktober en november 2021 naar de 

bijeenkomsten in het stadion is geweest blind en heeft ondersteuning nodig bij het vinden van zijn weg 

naar en in het stadion. 
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3.3. Werving 

De doelgroep bereiken we in samenwerking met de partners die in direct contact staan met de 

doelgroep. Hulp bij Dementie ondersteunt en begeleidt mensen met dementie en hun mantelzorgers 

en richt zich op extramurale zorg. Woningstichting Antares is een partner die dankzij de coördinatoren 

leefbaarheid vrijwel dagelijks in contact komt met ouderen onder hun huurders die eenzaam zijn en/of 

met verschillende vormen van geheugenverlies kampen. Hetzelfde geldt voor de seniorencoaches van 

welzijnsstichting Incluzio. Onze partners promoten het initiatief en spreken de doelgroep direct aan. 

Daarbij zullen we met name gebruik maken van beeldend promotiemateriaal, zoals foto’s en video’s. 

3.4. Planning en locaties 

In de periode maart 2022 tot en met februari 2023 willen we graag 10 bijeenkomsten in het stadion 

organiseren en op vijf verschillende locaties in de wijk in totaal 50 bijeenkomsten. Tot nu toe zijn er 

activiteiten geweest in Tegelen (De Haandert en De Nieuwe Munt), Venlo-Noord (De Witte Kerk), 

Blerick (Het Zonneveld) en Arcen (MFA De Schans). In overleg zal worden bekeken op welke locaties 

het passend is om de activiteiten structureel op te nemen, afhankelijk van de opgedane ervaringen en 

de lokale behoeften. 

4. Financiën 
De begroting is te vinden in de bijlage. De totale kosten van het project zijn € 11.990,56. De Gemeente 

Venlo en woningcorporatie Antares ondersteunen het initiatief en dragen hier ook financieel aan bij. 

Om het project het komende jaar uit te kunnen voeren en verder door te kunnen ontwikkelen is de 

VVV Foundation op zoek naar aanvullende financiering. 

  



 

Bijlage: begroting 
 

BEGROTING  VVV Memories 2022-2023     TOELICHTING 

  
Uren/ 

eenheden 
 bedrag per 

uur/eenheid  
 Lasten bedrag  

 
LOONKOSTEN DIRECT PERSONEEL        
Salaris Projectleiding 100  €  55,00   €  5.500,00   
         
KOSTEN DERDEN        
Communicatie 12  €  65,88   €      790,56   
         
MATERIALEN EN HULPMIDDELEN        

Memories 'koffer' + inhoud      €      750,00  
Een koffer/oude voetbaltas gevuld met fysiek 
materiaal t.b.v. het ophalen van herinneringen 

Promotiemateriaal (flyers e.d.)      €      750,00   
Organisatiemateriaal      €      250,00   
         
OVERIGE KOSTEN        
Huur ruimte + catering wijklocaties 50  €  50,00   €   2.500,00  10 bijeenkomsten op 5 locaties in de wijk 

Huur ruimte + catering VVV-stadion 10  € 120,00   €   1.200,00  10 bijeenkomsten in het stadion 

Onkostenvergoeding vrijwilligers      €      250,00   
         
TOTAAL KOSTEN      € 11.990,56   
         
DEKKING        
Bijdrage derden      €   4.000,00   
Gevraagde bijdrage Stichting Van Straatenfonds      €   7.990,56   
TOTAAL DEKKING      €  11.990,56   

 


