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1. Aanleiding en achtergrond 
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. 

De VVV Foundation streeft o.a. de volgende doelstellingen na: 

- het versterken van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en weerbaarheid; 

- het bevorderen van sportiviteit, respect en fair play; 

- het ontwikkelen van talenten, ieder op zijn eigen niveau en naar zijn of haar eigen 

mogelijkheden; 

- het bevorderen van integratie en re-integratie; 

- het versterken van de sociale cohesie. 

De VVV Foundation heeft de ambitie om mensen (weer) te betrekken bij de samenleving en om 

kinderen en jongeren kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Niemand hoeft ‘buitenspel te staan’. 

Bij al haar activiteiten zet de VVV Foundation de kracht van sport en de uitstraling van Betaald 

Voetbalorganisatie VVV-Venlo in om haar doelen te kunnen bereiken. De VVV Foundation werkt hierbij 

intensief samen met partners uit het maatschappelijke veld, zoals scholen, welzijnsorganisaties, 

gemeenten en woningcorporaties. Binnen het project ONSIDE wil de VVV Foundation zich samen met 

haar partners richten op het stimuleren van de positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren uit 

achterstandssituaties en op het versterken van de binding met hun eigen wijk.  

De aanleiding om met ONSIDE aan de slag te gaan komt voort uit de ervaringen die de VVV Foundation 

heeft opgedaan met de doelgroep kinderen en jongeren in achterstandssituaties tijdens drie andere 

projecten, namelijk StreetLeague, Futsal en SportMpower. Tijdens StreetLeague en Futsal is gebleken 

dat er een enorme behoefte is binnen de doelgroep aan Futsal of een afgeleide vorm hiervan die buiten 

kan worden gespeeld. In de zomervakantie van 2020 deden maar liefst 19 teams uit vijf verschillende 

aandachtswijken mee aan de zomereditie van de StreetLeague. Dit komt neer op zo’n 200 deelnemers 

en vrijwilligers. Binnen het project Futsal trainden in de periode 2019-2020 een vergelijkbaar aantal 

kinderen en jongeren wekelijks op vijf verschillende locaties in Venlo. Futsal (of een afgeleide vorm 

daarvan) blijkt een heel goed middel om kinderen en jongeren uit achterstandssituaties te bereiken en 

sluit heel goed aan bij de behoefte van de jongeren aan een plek waar zij zichzelf kunnen zijn, waar ze 

zich op een laagdrempelige manier kunnen ontwikkelen en waar ze even niet hoeven te denken aan 

alle uitdagingen thuis en op school.  

Waar we tot nu toe onvoldoende in geslaagd zijn, is om de kinderen en jongeren meer te bieden dan 

alleen de mogelijkheid om onder goede begeleiding te sporten/trainen. Binnen een ander project 

(SportMpower) hebben we ervaring opgedaan met kortdurende trajecten (10-12 weken) waarin 

jongeren door middel van sport en workshops de kans krijgen zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het 

gebied van zelfvertrouwen of met betrekking tot alledaagse thema’s zoals omgaan met geld of het 

gebruik van social media. De kracht van SportMpower is de mogelijkheid om jongeren tijdens een kort 

tijdsbestek op een intensieve manier te kunnen ‘coachen’ en begeleiden. Het nadeel van SportMpower 

is dat het een relatief kortdurend traject is. Dit betekent dat de jongeren gedurende een bepaalde 
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periode op een positieve manier beïnvloed kunnen worden, maar dat er geen sprake is van 

duurzaamheid. Samen met onze partners in de wijk zijn we op zoek naar een project waarbij 

structureel contact is met de deelnemers (gericht op duurzaamheid), waarbij deelnemers zich 

persoonlijk en als groep kunnen ontwikkelen en waarbij de verbinding van de jongeren met hun eigen 

wijk op een positieve manier wordt versterkt. Binnen ONSIDE worden de sterke kanten van 

StreetLeague en Futsal (Futsal of een vorm daarvan als trigger, het grote bereik onder de doelgroep, 

het laagdrempelige karakter) en SportMpower (het doelgericht coachen en begeleiden van jongeren) 

gecombineerd. Daarnaast wordt naar aanleiding van de behoefte van de jongeren een belangrijk 

element toegevoegd: huiswerkbegeleiding. 

ONSIDE sluit aan bij een aantal belangrijke behoeften. Veel kinderen en jongeren uit een 

achterstandssituatie ontbreekt het aan een stevig fundament voor de toekomst. Zij dreigen buitenspel 

te komen te staan en hebben minder kansen op een positieve toekomst. ONSIDE is erop gericht te 

voorkomen dat kinderen en jongeren uit achterstandssituaties buitenspel komen te staan en kan het 

fundament bieden dat daarvoor van belang is. ONSIDE sluit bovendien aan bij de behoefte van twee 

van de belangrijkste partners van de VVV Foundation, namelijk de Gemeente Venlo en de lokale 

woningcoöperaties. Zij zijn er gebaat bij, wanneer de sociale cohesie in (met name) achterstandswijken 

verbetert en wanneer jongeren in deze wijken zich op een positieve manier ontwikkelen. Ten slotte 

sluit ONSIDE aan bij de eerder genoemde behoefte van de VVV Foundation zelf en van partners in de 

wijk aan een structureel aanbod voor de jeugd. 
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2. Maatschappelijke relevantie 
Veel kinderen in Venlo groeien op in een achterstandssituatie en staan hierdoor letterlijk en figuurlijk 

buitenspel of dreigen in de toekomst buitenspel te komen te staan. Zo groeiden in Venlo in 2019 2.716 

jeugdigen in armoede op. Dat is 13,3% van het totale aantal jeugdigen in de Gemeente Venlo. Landelijk 

ligt dit percentage op 10,4% (bron: CBS). Daarmee staat Venlo op plek 12 (van laag naar hoog) van de 

380 Nederlandse gemeenten. In de categorie 4-12 jarigen is dit zelfs 13,6% (tegenover 11,1% landelijk).  

Een aantal wijken in Venlo kunnen als relatief ‘zwak’ worden bestempeld. In de zwakkere wijken in 

Venlo wonen relatief veel kinderen in bijstandshuishoudens en/of eenoudergezinnen, is het aantal 

inwoners met een migratieachtergrond hoog, zitten veel mensen zonder werk, wordt er veel overlast 

ervaren en is er sprake van fysieke verloedering. In onderstaand overzicht worden de cijfers van vier 

zwakke wijken in Venlo afgezet tegen de cijfers die voor heel Venlo gelden: 

Wijk aantal kinderen in 

bijstandshuishouden (%) 

aantal kinderen in 

eenoudergezin (%) 

personen met een niet-westerse 

migratieachtergrond (%) 

Venlo 1.460 (8%) 3.190 (18%) 12% 

Blerick-Noord 300 (21%) 400 (28%) 27% 

Venlo-Noord 180 (14%) 290 (23%) 17% 

Venlo-Oost-Zuid 180 (17%) 300 (28%) 14% 

Tegelen Op de Heide 130 (13%) 220 (21%) 17% 

 

We zien dat in de vier wijken (Venlo bestaat uit 20 wijken in totaal) samen meer dan de helft (54%) 

van het totale aantal kinderen in bijstandshuishoudens in Venlo woont en bijna 40% van het totale 

aantal kinderen in eenouderhuishoudens. Veel van de kinderen in deze wijken hebben een niet-

westerse migratieachtergrond. Blerick-Noord is daarbij de uitschieter, daar heeft maar liefst 27% van 

de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond t.o.v. 12% in Venlo.  

Kinderen in achterstandswijken hebben vaker te maken met een complexe thuissituatie. Dit heeft zijn 

weerslag op hun ontwikkeling, gedrag en kansen voor de toekomst. De kinderen starten op school 

bijvoorbeeld vaker met een taalachterstand, omdat ouders vaak de Nederlandse taal niet voldoende 

machtig zijn. Daarnaast is er vaker sprake van een gebroken gezinssituatie, hebben de gezinnen het 

financieel moeilijk en zitten in een sociaal isolement. Ouders zijn vaak niet in staat om hun kinderen te 

ondersteunen bij een juiste invulling van hun vrije tijd en kunnen hen niet helpen bij hun huiswerk. De 

invloed van de maatregelen rondom het coronavirus zijn juist voor gezinnen in een 

achterstandssituatie extra groot. De financiële problemen, het sociale isolement en achterstanden op 

het gebied van school en taal zijn veelal versterkt. Het ontbreekt ouders - al voordat het coronavirus 

toesloeg, maar nu nog meer - aan mogelijkheden om hun kinderen een stevig fundament te bieden 

voor de toekomst, hetgeen deze kinderen en jongeren erg kwetsbaar maakt. ONSIDE kan dit 

fundament, dat de kinderen en jongeren nodig hebben om nu en in de toekomst op een positieve 

manier deel te nemen aan de maatschappij, wél bieden.  
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3. Lokale relevantie 
In Venlo wordt de sociale cohesie gemeten middels de Stadspeiling. Aspecten van sociale cohesie zijn 

onder andere de mate van solidariteit tussen bewoners en de mate waarin bewoners zich betrokken 

voelen bij de mensen in de buurt. Alle eerder genoemde zwakke wijken in Venlo scoorden in 2019 een 

onvoldoende op sociale cohesie (gemiddeld een 4,5). Alle wijken laten bovendien een daling zien ten 

opzichte van 2017. De mate van sociale cohesie in de buurt is een belangrijke indicator voor de 

leefbaarheid in een wijk. 

Met name in de wijk Blerick-Noord, die een aantal keer negatief in het landelijke nieuws is geweest 

vanwege moordzaken en waar mensen bijna letterlijk uit de wijk ‘vluchten’, worden meerdere 

initiatieven ontplooid om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het 

initiatief om van Vastenavondkamp (een buurt in Blerick-Noord) een ‘vreedzame wijk’ te maken. 

Ondanks deze initiatieven geven zowel de jongeren zelf als ook vrijwilligers en professionals aan dat 

het huidige aanbod onvoldoende aansluit bij de behoefte van de jongeren. Ook in de andere 

genoemde wijken zijn veel zorgen over de omgeving en omstandigheden waarin de jeugd daar 

opgroeit en de problematieken die daar het gevolg van zijn, zoals jeugdoverlast en (jeugd)criminaliteit. 

In de nota integraal veiligheidsbeleid van de Gemeente Venlo wordt aangegeven dat ‘de jeugd onze 

toekomst is’ en dat preventie daarom een van de speerpunten is. Een goede en zinvolle invulling van 

de vrije tijd van jongeren is een van de zaken die daarin een grote rol kan spelen. 

Met het project ONSIDE snijdt het mes aan meerdere kanten. Allereerst biedt ONSIDE jongeren uit een 

achterstandssituatie een plek waar ze kunnen zijn wie ze zijn, laten zien wat ze kunnen en zich kunnen 

ontwikkelen tot de persoon die ze willen zijn. Binnen ONSIDE speelt hun afkomst, situatie op school of 

thuis geen rol. De laagdrempelige toegang en de persoonlijke begeleiding gecombineerd met 

huiswerkbegeleiding zijn uniek en zijn aspecten die bijvoorbeeld een reguliere sportvereniging niet kan 

bieden. Doordat de jongeren binnen ONSIDE gericht gecoacht en begeleid worden op gedrag, werkt 

het project bovendien preventief. Zo leren de jongeren wat fair play en respect betekent en leren zij 

zichzelf en hun team- of groepsgenoten corrigeren. Door het intensieve contact met de trainer en de 

vrijwilligers heeft het project ook een signalerende functie. Door gesprekken die worden gevoerd of 

bijvoorbeeld door opvallend gedrag kunnen zaken aan het licht komen die dankzij de samenwerking 

binnen het project met de lokale jongerencoaches direct opgepakt kunnen worden. Ten slotte heeft 

het project niet alleen dankzij het preventieve karakter maar ook dankzij het principe van 

wederkerigheid (jongeren doen in ruil voor de trainingen iets terug voor hun eigen wijk) een positieve 

invloed op de sociale cohesie en de verbinding van de jongeren met hun eigen wijk.  
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4. Doelgroep en doelstellingen 

4.1. Doelgroep 

 
4.1.1. Doelgroep 

 
De doelgroep zijn kinderen van 9-17 jaar uit achterstandswijken in de Gemeente Venlo. 

4.1.2. Beschrijving doelgroep 
 

ONSIDE is in eerste instantie gericht op kinderen die door hun achtergrond (eenoudergezin, lage 

opleiding, armoede, migratieachtergrond, etc.) een verhoogd risico lopen om nu of in de toekomst 

buitenspel te komen te staan. Het gaat om kinderen en jongeren in de bovenbouw van het 

basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs of jongeren onder de 17 jaar die voortijdig de school 

hebben verlaten. ONSIDE richt zich niet alleen op kinderen en jongeren, maar ook op volwassen 

wijkbewoners die een belangrijke rol spelen in de begeleiding van de deelnemers, de organisatie van 

het project en de borging voor de toekomst. 

4.1.3. In hoeverre sluit ONSIDE aan bij de behoefte vanuit de doelgroep? 
 
Aan het aantal deelnemers tijdens de zomereditie van de StreetLeague in 2020 en de futsaltrainingen 

is zichtbaar dat de behoefte aan een laagdrempelig sportaanbod groot is. In een behoeftepeiling die is 

gehouden onder de deelnemers van de Zomer-StreetLeague van 2020, waarvan ook een groot aantal 

deelnemers al mee heeft gedaan aan de futsaltrainingen,  geeft maar liefst 100% van de 77 jongeren 

die de vragenlijst hebben ingevuld, aan dat ze het belangrijk vinden dat er een vervolg komt op 

StreetLeague/Futsal. De meeste jongeren noemen het plezier als de belangrijkste component (50%) 

gevolgd door het actief bezig zijn (‘omdat sport goed is’, ‘het is leuk om te bewegen’, 27%). Ook de 

sociale component is voor de jongeren belangrijk, 16% vindt dit het leukst aan de activiteiten 

(‘gezelligheid’, ‘samen met het team zijn’). Een van de jongerenwerkers die we hebben bevraagd, geeft 

aan dat jongeren uit de kansarmere wijken behoefte hebben aan sport en ontmoeting in georganiseerd 

verband. Een aantal van deze jongeren is wel aangesloten bij een voetbalclub, maar de meeste 

jongeren hebben geen mogelijkheden om daarnaast nog mee te doen aan andere activiteiten, zoals 

veel andere jongeren dat wel hebben. Voetbal is voor veel van deze jongeren een soort ontsnapping. 

Wanneer zij aan het voetballen zijn denken zij even niet aan alle uitdagingen thuis en op school en zijn 

hun thuissituatie, situatie op school, leerniveau etc. zelfs helemaal niet van belang. In de zaal en op 

het veld kunnen de jongeren zijn wie ze zijn en laten zien wat ze kunnen.  

In het voorjaar van 2021 hebben we een aantal jongeren uit de doelgroep gevraagd welke invloed de 

maatregelen omtrent corona hebben gehad op het gebied van school. Veel jongeren gaven aan dat ze 

het volgen van de online lessen erg moeilijk vonden en daardoor een grote achterstand hebben 

opgebouwd. Daarnaast geven de jongeren aan dat ze het moeilijk vinden om voldoende motivatie te 

vinden om met hun huiswerk aan de slag te gaan. Ruim een derde van de jongeren geeft aan het fijn 

te zullen vinden om extra begeleiding bij het huiswerk te kunnen krijgen. 
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4.1.4. Hoe wordt de doelgroep bij de opzet en de uitvoering van het project betrokken? 

 

De doelgroep wordt op verschillende manieren betrokken bij de opzet en de uitvoering van het project. 

Ten eerste heeft een aantal jongeren dat mee heeft gedaan aan de Zomer-StreetLeague aangegeven 

mee te willen denken over de opzet van het project. Deze jongeren zullen meteen vanaf de beginfase 

worden betrokken en samen met hen zal worden bepaald hoe het project er precies uit gaat komen 

te zien. Ten tweede is een van de beoogde trainers iemand uit de doelgroep, als klein kind heeft hij al 

meegedaan met de VVV-Venlo BuurtBattle, een voorloper van de StreetLeague. Zijn input over en zijn 

perspectief op de invulling van het project is voor de organisatie erg belangrijk. Ten derde wordt een 

aantal jongeren uit de oudere leeftijdsgroepen betrokken bij de trainingen voor de jongere groepen. 

Zo kunnen zij hun eigen talent op het gebied van coachen en begeleiden ontwikkelen en tegelijkertijd 

een belangrijke bijdrage leveren aan (de duurzaamheid van) het project. Ten slotte zullen de trainers 

en begeleiders steeds in gesprek gaan met de jongeren over de invulling per team/per groep. De 

deelnemende jongeren worden uitgedaagd om mee te denken over thema’s die voor hen belangrijk 

zijn en zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor de invulling van de activiteiten die zij in het kader 

van wederkerigheid voor hun eigen wijk uitvoeren. Een belangrijk uitgangspunt van het project is om 

de jongeren zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid te geven, passend bij hun eigen interesses en 

ontwikkelingsdoelen. 

4.2. Doelstelling en resultaten 

Het hoofddoel van ONSIDE is het positief beïnvloeden van de persoonlijke ontwikkeling van de 

kinderen en jongeren en hen een fundament te bieden voor een positieve toekomst. 

Deze doelstelling kan worden vertaald in de volgende resultaten voor de deelnemers: 

1. In één jaar tijd hebben 120 kinderen en jongeren uit een achterstandssituatie meegedaan met 

ONSIDE. 

2. Alle deelnemers staan positiever t.o. zichzelf en hun toekomst. 

3. Het gedrag van de deelnemers is op een positieve manier veranderd. 

4. De schoolresultaten van de deelnemers zijn verbeterd. 

5. Het (sociale) netwerk van de deelnemers in de wijk is versterkt. 

6. De maatschappelijke participatie van de deelnemers in hun eigen wijk is toegenomen. 

Overige resultaten die we met ONSIDE nastreven: 

7. In één jaar tijd hebben 10 vrijwilligers (meer) ervaring opgedaan in het positief coachen en 

begeleiden van jongeren. 

8. Na één jaar zijn belangrijke stappen gezet met betrekking tot de borging van het project. 
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4.3. Meten van resultaten 

Om de resultaten te kunnen meten wordt gebruik gemaakt van een aangepaste versie van een door 

Kenniscentrum Sport ontwikkelde vragenlijst voor het project SportMpower. Iedere deelnemer vult 

deze vragenlijst digitaal in voorafgaand aan het traject (0-meting) en na afloop van het traject (1-

meting). In deze vragenlijst worden verwachtingen en ervaringen rondom het project bevraagd en 

wordt een beeld geschetst van de houding van de deelnemers t.o.v. zichzelf (bijv. zelfvertrouwen, 

eigen verantwoordelijkheid) en t.o.v. hun toekomst. Daarnaast worden vragen gesteld over hun 

(sociale) netwerk in de wijk, over hun maatschappelijke participatie en over hun resultaten op school. 

In de voorbereidingsfase zal in overleg met de scholen worden bepaald hoe de schoolresultaten ook 

objectief in beeld kunnen worden gebracht. Als aanvulling op deze metingen zal voorafgaand aan het 

traject met elke deelnemer individueel een intakegesprek worden gehouden en na afloop een 

outtakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen onder andere verwachtingen, individuele doelstellingen en 

opgedane ervaringen aan de orde komen. 

Om verandering in gedrag te kunnen meten zal bovendien gebruik gemaakt kunnen worden van 360-

graden feedback en/of van observaties. In overleg met onze partners zal hier een geschikte 

onderzoeksmethode voor worden gekozen. 

Binnen ONSIDE zullen de volgende metingen plaatsvinden: 

• 0-meting (digitale vragenlijst) bij de start van het traject 

• 1-meting (digitale vragenlijst) bij afsluiting traject 

• intake- en outtakegesprekken met deelnemers individueel 

• nader te bepalen methode voor het objectief in beeld brengen van schoolresultaten 

• nader te bepalen methode voor het meten van gedragsverandering 

• procesevaluatie deelnemers, trainers, vrijwilligers tijdens en na afloop van het traject d.m.v. 

focusgroepinterviews 
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5. Concept 

5.1. Opzet 

ONSIDE is een wijkgericht traject waarbij sport als middel wordt ingezet om bij te dragen aan een 

positieve ontwikkeling en een positieve toekomst voor kinderen en jongeren uit een 

achterstandssituatie. ONSIDE biedt de deelnemers een ‘all-year-round’ programma waarbij sport, 

coaching, huiswerkbegeleiding en inzet voor de eigen wijk worden gecombineerd. ONSIDE is 

gebaseerd op de interventie Futsal Chabbab. Deze interventie is als erkend goed onderbouwd 

opgenomen in de DEI (Database Effectieve Interventies) van MOVISIE, Kenniscentrum voor Sport en 

Bewegen en het Nederlands Jeugdinstituut. De interventie is ook opgenomen in de RIVM-database 

“Gezond leven” van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De individuele ontwikkeling van de deelnemers staat binnen ONSIDE centraal. Elke deelnemer wordt 

begeleid bij het werken aan individuele doelstellingen. Daarnaast krijgen de deelnemers begeleiding 

bij hun huiswerk. De doelgroep wordt zoveel mogelijk betrokken bij de opzet en de uitvoering van het 

project. Daarbij wordt gekeken naar de behoeften en interesses van de deelnemers zelf. Zo zouden 

een aantal deelnemers van de oudere groepen een rol kunnen spelen bij de training en begeleiding 

van de jongere groepen of kunnen deelnemers meedraaien in de organisatie van de toernooien. 

Misschien is voor een groepje deelnemers wel een rol weggelegd als ‘reporter’ over het project en 

kunnen deze deelnemers hierin samenwerken met de afdeling communicatie van VVV-Venlo. Aan het 

project worden ambassadeurs gekoppeld, dit zijn selectiespelers van VVV-Venlo die een rolmodel zijn 

voor de jongeren en hen motiveren en ondersteunen. 

Binnen ONSIDE werkt de VVV Foundation intensief samen met de scholen, het welzijnswerk, lokale 

maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, lokale sportverenigingen en de gemeente.  

Binnen ONSIDE wordt gewerkt in blokken (zie hoofdstuk 7, activiteitenplanning). Elk blok bestaat uit 

vier elementen: sport, coaching, huiswerkbegeleiding en inzet voor de wijk. In bijlage 1 (voorbeeld 

blokplanning) wordt duidelijk gemaakt hoe deze elementen worden ingebouwd. Hierna wordt elk van 

deze elementen kort toegelicht. 

5.1.1. Sport 

Een keer per week krijgen de jongeren training van een professionele VVV-Venlo trainer, die daarbij 

wordt ondersteund door de teamcoaches en vrijwilligers. De trainingen vinden zoveel mogelijk plaats 

in de sporthal in de eigen wijk. Incidenteel zullen de teams de kans krijgen om op het jeugdcomplex 

van VVV-Venlo te trainen. Dit kunnen de teams zelf verdienen. De wekelijkse trainingen worden twee 

keer per jaar afgesloten met een toernooi. In de winter is dit een indoor futsaltoernooi dat plaatsvindt 

in een indoorhal in een van de wijken in Venlo. Bij voorkeur komt elk jaar een andere wijk aan bod om 

dit toernooi in hun eigen wijk (mede) te organiseren. Het voorjaars- of zomertoernooi wordt buiten 

gespeeld, in de vorm van een StreetLeague. Dit betekent dat gedurende een periode van zes weken 

meerdere speelronden in de verschillende wijken plaatsvinden. De finale hiervan zal plaatsvinden op 

het jeugdcomplex van VVV-Venlo.  
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5.1.2. Coaching 

Tijdens de trainingen worden de deelnemers gecoacht en begeleid richting positief gedrag. Dit gebeurt 

automatisch tijdens de trainingen, maar ook heel gericht tijdens de ‘break’. Hoe dit precies wordt 

ingevuld willen we laten afhangen van de ervaringen hiermee van de trainer en de deelnemers, maar 

een mogelijke opzet zou kunnen zijn om eerst 40 minuten te trainen, dan een break van 15 minuten 

in te bouwen met daarin één coachthema en dan nog 20 minuten te trainen. Tijdens de ‘break’ wordt 

samen met de deelnemers heel bewust gewerkt aan bepaalde (actuele) thema’s en/of aan 

persoonlijke en teamdoelstellingen van de deelnemers. Om het element coaching vorm te geven 

wordt gebruik gemaakt van de persoonlijke ontwikkelingsplannen en de leerlijnen zoals deze ook bij 

de jeugdopleiding van VVV-Venlo worden ingezet. 

5.1.3. Huiswerkbegeleiding 

Voor de jongeren die moeite hebben op school wordt huiswerkbegeleiding aangeboden. Dit wordt 

zoveel mogelijk in de eigen wijk georganiseerd. In de voorbereidingsfase wordt in kaart gebracht welke 

voorzieningen er op het gebied van huiswerkbegeleiding in de verschillende wijken al zijn (bijvoorbeeld 

via de scholen of via het jongerenwerk), in hoeverre het mogelijk is om aan te sluiten bij bestaand 

aanbod en welke behoeften er zijn om de huiswerkbegeleiding te verbeteren en/of verder uit te 

breiden. Binnen de huiswerkbegeleiding zal er specifieke en individuele aandacht zijn voor de situatie 

van de deelnemer thuis en op school. 

5.1.4. Inzet voor de wijk 

Alle deelnemers van ONSIDE dragen in samenwerking met vrijwilligersorganisaties of andere 

maatschappelijke of welzijnsorganisaties in de wijk op verschillende manieren bij aan de sociale 

cohesie in hun eigen wijk. Belangrijk is dat dit niet incidenteel, maar structureel gebeurt. Hierdoor 

wordt de verbinding van de jongeren met hun eigen wijk versterkt en leren de wijkbewoners en de 

jongeren elkaar op een andere - positieve - manier kennen. Bovendien krijgen de jongeren op deze 

manier de kans om hun eigen talenten en vaardigheden ook buiten de trainingen om te ontwikkelen. 

Binnen dit onderdeel van het project wordt aangesloten bij het principe van wederkerigheid dat door 

de jongerencoaches van de lokale welzijnspartner wordt gehanteerd. 

5.2. Werving 

De werving van deelnemers vindt voornamelijk plaats via de jongerencoaches en - via hen - de 

vrijwilligers in de wijken. Via de sportconsulenten van de gemeente worden de basisscholen 

geïnformeerd. Op de middelbare scholen zal een futsaldemo plaatsvinden om ruchtbaarheid te geven 

aan het project en de werving daar in gang te zetten. Bij de werving wordt nadrukkelijk gebruik 

gemaakt van de kracht en de uitstraling van VVV-Venlo. Er worden flyers ontwikkeld en bij de 

wervingsactiviteiten zullen ambassadeurs van VVV-Venlo aanwezig zijn. Bij de werving zal er extra 

aandacht zijn voor het werven van jongeren zonder migratieachtergrond. Tot nu toe zijn deze jongeren 

in dergelijke projecten vanuit de VVV Foundation (zoals StreetLeague) ondervertegenwoordigd. Een 

mix van achtergronden binnen het project zal de sociale cohesie in de wijk bevorderen. Bij de werving 

en de communicatie over het project zal gebruik gemaakt worden van de kanalen van VVV-Venlo en 

de kanalen in de wijk (bijv. die van onze partner Incluzio). 
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5.3. Onderbouwing van de opzet 

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in 2018 een overzicht uitgebracht van een top tien van factoren 

die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van jeugdigen en tegenwicht kunnen bieden aan risico’s 

waaraan zij blootgesteld worden. Deze factoren hebben niet specifiek als leidraad gediend bij het 

bedenken van ONSIDE, maar de factoren komen wel allemaal op een bepaalde manier in het project 

terug. Hieronder wordt elk van deze factoren kort toegelicht en wordt aangegeven op welke manier 

deze factor terugkomt binnen de opzet van ONSIDE. 

Factor 1: Sociale binding  

Bij sociale binding gaat het om warme, ondersteunende, affectieve relaties met het gezin en andere 

volwassenen als basis voor banden met vrienden, school en wijk. Jongeren uit achterstandssituaties 

kunnen niet altijd terugvallen op goede relaties binnen het gezin. Des te meer is een positieve, 

ondersteunende houding van trainers en vrijwilligers van belang. Trainers en vrijwilligers zullen hier 

binnen ONSIDE specifiek op worden getraind. 

Factor 2: Kansen voor betrokkenheid 

Om interpersoonlijke vaardigheden te kunnen ontwikkelen moeten kinderen en jongeren kansen 

krijgen om een concrete, betekenisvolle en gewaardeerde bijdrage te leveren aan verbanden waarvan 

zij deel uitmaken (familie, school, wijk). Binnen ONSIDE krijgen de jongeren de mogelijkheid om een 

belangrijke bijdrage te leveren aan het project zelf (bijvoorbeeld door mee te helpen aan de organisatie 

van een van de toernooien of door training te geven aan de jongere deelnemers) als ook aan hun 

school of wijk tijdens de activiteiten die zij doen in het kader van hun inzet voor de eigen wijk. 

Factor 3: Prosociale normen 

Voor een gezonde ontwikkeling van jeugdigen is het nodig dat kinderen opgroeien in een omgeving 

waarin duidelijke normen en waarden voor positief gedrag uitgedragen en nageleefd worden. Regels 

en grenzen moeten voor kinderen duidelijk zijn. Binnen ONSIDE worden de jongeren gecoacht op 

positief gedrag en worden thema’s als fair play, respect en een positieve omgang met elkaar 

besproken. Samen met de deelnemers worden hierover duidelijke afspraken gemaakt.  

Factor 4: Erkenning en waardering voor positief gedrag  

Om hun sociaal gedrag te versterken is van groot belang dat kinderen erkenning en waardering krijgen 

voor positief gedrag. Positieve bekrachtiging bepaalt de motivatie van de jeugdigen om het gedrag in 

de toekomst te herhalen. Binnen ONSIDE hebben de trainers en vrijwilligers hierin vanzelfsprekend 

een bepalende rol. Trainers en vrijwilligers worden erin begeleid om steeds te vertrekken vanuit 

hetgeen er goed gaat, niet vanuit hetgeen niet goed gaat. Daarnaast wordt positief gedrag van de 

jongeren beloond door middel van een beloningssysteem. Zo kunnen de jongeren wanneer zij zich als 

team positief gedragen bijvoorbeeld een training op het jeugdcomplex van VVV-Venlo of hun eigen 

VVV-Venlo tenue ‘verdienen’. 

Factor 5: Steun van belangrijke volwassenen en toegankelijkheid van voorzieningen in de omgeving  

Steun van ouders en andere volwassenen in de omgeving van jeugdigen is van belang voor het 

welbevinden en voorspoedige ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook de toegankelijkheid van 
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voorzieningen is medebepalend voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen. Dankzij ONSIDE komen 

jongeren in contact met volwassenen die om hen geven. Daarin is een speciale rol weggelegd voor de 

vrijwilligers uit de wijk die meedoen in het project, omdat zij ‘om niet’ hun tijd en energie willen geven 

aan de jongeren, om iets voor hen te betekenen en hen te ondersteunen. Dankzij de betrokkenheid 

van het jongerenwerk wordt het gevoel van de jongeren ergens in de wijk terecht te kunnen bovendien 

versterkt.  

Factor 6: Constructieve tijdsbesteding  

Bij constructieve tijdsbesteding gaat het om activiteiten die jongeren in contact brengen met 

volwassenen die hen aanmoedigen en ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en 

vaardigheden (zoals sport, muziek, kunst). Deze activiteiten vormen een buffer tegen risico’s en zorgen 

ervoor dat de kans op risicovol gedrag vermindert. Deze factor is misschien wel het meest kenmerkend 

voor ONSIDE. Sport wordt ingezet als middel: jongeren worden erdoor getriggerd om mee te doen en 

kunnen binnen de trainingen hun talenten laten zien en ontwikkelen. Zij worden daarbij ondersteund 

en aangemoedigd door de trainers en begeleiders. 

Factor 7: Sociale, emotionele en gedragsmatige competenties  

Sport (futsal) leent zich uitermate goed om aan een breed scala van interpersoonlijke vaardigheden en 

competenties te werken die nodig zijn om bepaalde sociale doelen te kunnen bereiken. Elementen als 

omgaan met kritiek, omgaan met winst en verlies, omgaan met elkaar en met de trainers en 

begeleiders, het hoort er allemaal automatisch bij en de jongeren worden hier specifiek op gecoacht. 

Individuele doelstellingen van de jongeren (bijvoorbeeld: ‘ik wil graag beter leren omgaan met kritiek’) 

worden tijdens de trainingen bewust ingebouwd.  

Factor 8: Cognitieve vaardigheden  

Cognitieve vaardigheden zijn belangrijk voor schoolsucces. Deze factor speelt een belangrijke rol 

binnen de huiswerkbegeleiding. Een belangrijk onderdeel van de huiswerkbegeleiding is - naast puur 

de begeleiding bij de vakken en de taken - het ondersteunen van de jongeren bij hun aanpak: planning, 

hoe leer ik het beste en wat wordt er precies van mij gevraagd en hoe pak ik dit aan. 

Factor 9: Schoolmotivatie (commitment to learning)  

Hierbij gaat het onder andere om prestatiemotivatie en positieve verwachtingen ten aanzien van eigen 

succes. Ouderbetrokkenheid speelt hierbij een belangrijke rol. De ouderbetrokkenheid is bij de 

doelgroep van ONSIDE vaak laag. De aantrekkingskracht van voetbal en van VVV-Venlo speelt echter 

niet alleen bij de jongeren een grote rol, ook ouders worden hierdoor aangetrokken en komen hier 

letterlijk op af. Binnen ONSIDE wordt daarom getracht om de ouderbetrokkenheid van onderop te 

verbeteren door ouders te betrekken bij en uit te nodigen voor activiteiten zoals toernooien. De 

binding van de ouders met de jongeren kan daardoor op een laagdrempelige manier worden versterkt. 

De huiswerkbegeleiding speelt vanzelfsprekend ook een belangrijke rol in het verhogen van de 

positieve verwachtingen ten aanzien van eigen succes. 
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Factor 10: Positieve identiteit  

Positieve identiteit gaat om hoe jongeren zichzelf zien in relatie tot de toekomst, eigenwaarde en 

gevoel van persoonlijke effectiviteit (de overtuiging dat je met je eigen gedrag persoonlijke doelen kan 

bereiken). Deze factor is een van de kernfactoren binnen ONSIDE. De positieve coaching en begeleiding 

van trainers en vrijwilligers en het werken aan en bereiken van persoonlijke doelstellingen spelen een 

grote rol en zullen een belangrijke bijdrage bieden aan het versterken van de positieve identiteit van 

de deelnemers. Dit levert niet alleen voor de deelnemers zelf een grote winst op, maar ook voor hun 

omgeving. 

6. Organisatie 

6.1. Samenwerkingspartners 

Binnen ONSIDE werkt de VVV Foundation samen met de volgende partijen: 

VVV-Venlo: levert kracht en uitstraling van de club, ondersteunt het project met haar spelers 

(ambassadeurs als rolmodellen), belangrijk m.b.t. communicatiekracht. 

Gemeente Venlo: denkt vanuit de gemeentelijke sportdienst mee over de opzet en de inhoud van het 

project, de koppeling met al bestaande initiatieven, de koppeling met andere beleidsterreinen, zoals 

jeugd, armoede en participatie en de borging van het initiatief. 

Incluzio Sociale Basis Venlo: legt verbindingen in de wijk tussen het project en lokale organisaties, 

speelt een belangrijke rol bij de werving van deelnemers en de werving en ondersteuning van 

vrijwilligers en denkt mee over inhoud en invulling project. Hebben met hun jongerencoaches een 

belangrijke rol in de ondersteuning en begeleiding van de deelnemers buiten de activiteiten om. 

Woningcorporatie Antares: denkt mee over inhoud en invulling project (coördinatoren leefbaarheid) 

en over doelgroepen en doelwijken. 

OGVO (Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken) en basisscholen: spelen een belangrijke rol in de 

werving van deelnemers, belangrijke samenwerkingspartner m.b.t. huiswerkbegeleiding en 

leerlingenzorg. 

Overige samenwerkingspartners vanuit het netwerk van VVV-Venlo en vanuit de wijk spelen een rol 

op het gebied van de activiteiten die de jongeren doen in het kader van inzet voor de wijk. 

De VVV Foundation levert een projectleider en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van 

het project. De projectleider legt verantwoording af aan het bestuur van de VVV Foundation. 

6.2. Uitvoeringsteam 

Verantwoordelijk voor de daadwerkelijke voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project is 

het uitvoeringsteam. Dit team bestaat uit: 

één projectleider (projectmanager VVV Foundation) 

➢ verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het project 

➢ verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam 
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➢ verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie 

➢ legt verantwoording af aan bestuur VVV Foundation 

futsaltrainer(s) 

➢ verantwoordelijk voor de futsaltrainingen 

➢ verantwoordelijk voor de coaching van deelnemers op gedrag 

➢ stelt samen met de deelnemers de doelen op en ondersteunt bij de monitoring hiervan 

➢ is de spil in het project voor de deelnemers en de partners 

assistenttrainer(s) 

➢ ondersteunt de futsaltrainer bij de futsaltrainingen 

➢ ondersteunt de futsaltrainer tijdens de coachmomenten 

➢ ondersteunt de futsaltrainer bij het monitoren van de doelen van de deelnemers 

teamcoaches (vrijwilligers uit de wijk) 

➢ altijd aanwezig bij de trainingen 

➢ vast aanspreekpunt voor de deelnemers uit het betreffende team 

➢ vast aanspreekpunt voor de futsaltrainer wanneer het teamzaken betreft 

➢ medeverantwoordelijk voor de begeleiding van de jongeren tijdens de trainingen 

huiswerkbegeleiders (professioneel) 

➢ verantwoordelijk voor de huiswerkbegeleiding 

➢ verantwoordelijk voor de opleiding van vrijwillige huiswerkbegeleiders 

 

6.3. De rol van vrijwilligers 

Vrijwilligers spelen binnen ONSIDE een hele belangrijke rol. Elk team dat meedoet aan ONSIDE heeft 

twee teamcoaches, 18+-ers uit de wijk die aanspreekpunt zijn voor de deelnemers en voor de 

organisatie. Daarnaast zullen binnen het project vrijwilligers op verschillende vlakken worden 

opgeleid, namelijk: 

- in het trainen/begeleiden van de jeugd 

- in het geven van huiswerkbegeleiding 

- in het organiseren van de activiteiten 

Het begeleiden en opleiden van vrijwilligers heeft twee doelen. Ten eerste is de insteek van het project 

om het een project van de eigen wijk, van de mensen in de wijk te laten zijn. Wanneer de wijk het 

project ‘adopteert’, zal dit de duurzaamheid van het project enorm ten goede komen. Daarnaast wil 

ONSIDE niet alleen de deelnemende jongeren kansen bieden om zich te ontwikkelen, maar ook andere 

wijkbewoners, ouders, oudere broers en zussen, enz. 
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7. Activiteiten- en communicatieplanning 
Onderstaand wordt de activiteitenplanning weergegeven. De communicatieplanning is hieraan 
gekoppeld.  
 

2023 
weeknr. 

activiteiten communicatie intern communicatie extern 

week 1 t/m 7 blok 1: indoor trainingen, oriëntatie inzet voor de wijk  Instagram VVV-Venlo ONSIDE 

week 8 TOERNOOI INDOOR  
livestream + verslag kanalen 
VVV-Venlo 

week 9 1e tussenevaluatie partners evaluatieverslag  

week 10 t/m 17 blok 2: indoor trainingen en huiswerkbegeleiding   

week 18 KICK-OFF STREETLEAGUE (SL)  
nieuwsbericht kanalen VVV-
Venlo 

week 18 t/m 23 
blok 3: activiteiten inzet voor de wijk en speelronden 
StreetLeague (SL) 

 
verslag kanalen VVV-Venlo 
speelronden SL 

week 24 t/m 28 
individuele gesprekken deelnemers: evaluatie doelen + 
1-meting 

verslag monitoring  

week 27 FINALEDAG IN STADION VVV-VENLO  
persbericht en verslag 
kanalen VVV-Venlo 

week 28 
2e tussenevaluatie partners, deelnemers en 
vrijwilligers 

evaluatieverslag  

week 28 t/m 30 
doorontwikkelen project n.a.v. ervaringen en 
evaluatiemomenten 

  

week 29 t/m 34 open outdoor training SUMMER door vrijwilligers   

vanaf week 35 vervolg activiteiten, al dan niet in aangepaste vorm  Instagram VVV-Venlo ONSIDE 

week 35 t/m 41 blok 4: indoor trainingen en huiswerkbegeleiding   

week 42 herfstvakantie   

week 43 t/m 51 blok 5: indoor trainingen en huiswerkbegeleiding   
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8. Borging 

8.1. Borging van resultaten 

 
De borging van resultaten voor de deelnemers van met name kortdurende projecten is altijd een grote 

uitdaging. We zijn ervan overtuigd, dat het veelvuldige en langdurige contact met de deelnemers 

binnen ONSIDE een heel groot pluspunt is met betrekking tot de duurzaamheid van effecten. Tijdens 

hun deelname aan ONSIDE worden de deelnemers gecoacht op gedrag en worden zij begeleid richting 

een positieve(re) houding ten opzichte van zichzelf en hun toekomst. Binnen het onderdeel 

huiswerkbegeleiding is specifiek aandacht voor de (individuele) situatie van de kinderen thuis en op 

school. Verandering op het gebied van gedrag en attitude heeft tijd nodig, maar deze tijd is binnen 

ONSIDE - zolang de jongeren blijven komen - gegarandeerd. Om ervoor te zorgen dat de jongeren 

blijven komen, is het belangrijk om steeds de aspecten voor ogen te houden die de jongeren zo 

aantrekkelijk blijken te vinden aan activiteiten als StreetLeague en Futsal, namelijk het plezier, het 

sportief bezig zijn en de gezelligheid (zie hoofdstuk 4, behoefte doelgroep). Effecten op het gebied van 

houding en gedrag en binding met de wijk kunnen pas gerealiseerd worden wanneer deze 

kernaspecten voor de jongeren steeds aanwezig (blijven) zijn. 

Om ervoor te zorgen dat de effecten van het project op de jongeren duurzaam zijn, 

willen we bovendien bereiken dat het (sociale) netwerk van de deelnemers in de wijk is versterkt en 

dat de maatschappelijke participatie van de jongeren in hun eigen wijk is toegenomen. Dit zou namelijk 

betekenen, dat een belangrijk fundament voor de toekomst is gelegd. Wanneer jongeren dankzij het 

project een actieve rol gaan spelen in hun eigen wijk en zich aansluiten bij activiteiten in de wijk, zal 

hun netwerk ook na afloop van het project verder worden versterkt en zal er sprake zijn van langdurige 

effecten. 

Een belangrijk aspect ten slotte in het waarborgen van de effecten op lange termijn, is dat ONSIDE 

volgens het jongerenwerk de potentie heeft om een ‘vindplaats’ te zijn van de jeugd en van 

sleutelfiguren in de wijk. Dit betekent dat het project ervoor zorgt dat jongeren in beeld zijn en dat zij 

ook buiten het project om gezien en gehoord worden door de jongerencoaches die dagelijks in de 

wijken werkzaam zijn. Ook wanneer de jongeren op enig moment uitstromen, is er een goede basis 

gelegd voor het verdere contact tussen de jongere en het welzijnswerk in de wijk. 

8.2. Borging en opschaling van het project 

 
Zoals al aangegeven worden binnen ONSIDE vrijwilligers op verschillende manieren begeleid en 

opgeleid. De betrokkenheid van vrijwilligers is van groot belang voor de lokale borging van het project. 

Binnen ONSIDE willen we insteken op een proces waarbij het project in eerste instantie gedraaid wordt 

door professionals met ondersteuning van vrijwilligers en in de toekomst zoveel mogelijk wordt 

gedraaid door vrijwilligers met ondersteuning van professionals. Hoe snel deze verzelfstandiging plaats 

zal kunnen vinden is natuurlijk van meerdere factoren afhankelijk, maar dit is wel een belangrijke 

insteek. Samen met de partners zal moeten worden bekeken in hoeverre het mogelijk is om de 

uitstraling van VVV-Venlo ook in te toekomst aan het project te blijven koppelen, omdat dit van grote 

meerwaarde is voor de deelnemers en vrijwilligers. 
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Om het bestaan van het project voor de toekomst zeker te kunnen stellen, is het daarnaast van groot 

belang om de procesevaluatie goed op orde te hebben en de effecten inzichtelijk te maken en deze 

vervolgens te delen, zodat andere partners en/of sponsoren bij het project betrokken kunnen worden. 

Op lokaal niveau betekent dit dat in de toekomst nog meer teams mee kunnen doen. Op regionaal 

niveau betekent dit dat ONSIDE ook in andere steden en/of gemeentes gestart zou kunnen worden.  

 

9. Financiën 
De begroting is te vinden in bijlage 2.  
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Bijlage 1: Voorbeeld blokplanning deelnemers 
 

week dag en tijd: activiteit thema en doelstellingen 
 

1 + 2 
ma.  
16.30-18.00 

Training 

Respect 
- er zijn teamafspraken gemaakt 

- jongeren kunnen aangeven wat zij belangrijk 

vinden in de omgang met anderen en met zichzelf 

IN
ZE

T 
V

O
O

R
 D

E 
W

IJ
K

 

 
do. 
16.30-17.30 

Huiswerkbegeleiding  

3 + 4 
ma.  
16.30-18.00  

Training + VVV-Venlo speler 

Passie 
- jongeren weten wat (hun en elkaars) passie is 
- jongeren hebben passie/plezier beleefd tijdens 

het sporten 

 
do. 
16.30-17.30 

Huiswerkbegeleiding  

5 + 6 
ma.  
16.30-18.00  

Training 

Ambitie 
- jongeren hebben nagedacht over ambitie, wat 

betekent het en wat is hun eigen ambitie? 
- jongeren hebben voor zichzelf bepaald wat ze 

binnen het project graag willen bereiken 

 
do. 
16.30-17.30 

Huiswerkbegeleiding  

7 + 8 
ma.  
16.30-18.00  

Training 

Professionaliteit 
- jongeren hebben nagedacht over wat 

professioneel gedrag in een team voor hen 
betekent 

- jongeren hebben bedacht hoe zij elkaar m.b.t. 
professioneel gedrag zouden kunnen 
ondersteunen 

 
do. 
16.30-17.30 

Huiswerkbegeleiding  

9 + 10 
ma.  
16.30-18.00  

Training 

Saamhorigheid en weerbaarheid 
- jongeren hebben nagedacht over team- en 

groeps(druk) en hun eigen rol daarin 
- jongeren hebben handvaten gekregen om beter 

voor zichzelf op te komen 

10 
vr. 
18.00-21.00 

TOERNOOI  
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Bijlage 2: Begroting 
 

BEGROTING ONSIDE 2023-2024    

   bedrag   Lasten  

 

Uren/        
eenheden  per uur/eenheid   Totaal 

LOONKOSTEN DIRECT PERSONEEL    

Salaris Projectleiding 336  €                      42,75   €             14.364,00  

    

KOSTEN DERDEN    

Communicatie 12  €                      65,00   €                   780,00  

Projectambassadeur 12  €                      65,00   €                   780,00  

Futsaltrainer 645  €                      26,50   €              17.092,50  

Huiswerkbegeleiding/leercoaching 117  €                      60,00   €                7.020,00  

Projectmedewerker StreetLeague 50  €                      22,50   €                1.125,00  

Externe workshopleiders 4  €                      65,00   €                   260,00  

    

HUUR ACCOMMODATIES EN CATERING    

Huur VVV-Venlo stadion 1  €                   750,00   €                   750,00  

Catering VVV-Venlo stadion 200  €                        2,50   €                   500,00  

Huur veld 10  €                      20,00   €                   200,00  

Tickets thuiswedstrijd 200  €                        5,00   €                1.000,00  

Huur sportzalen 387  €                      15,00   €                5.805,00  

    

MATERIALEN EN HULPMIDDELEN    

Promotiemateriaal (flyers e.d.)    €                   500,00  

Kleding trainers 2  €                      90,00   €                   180,00  

Kleding assistent-trainers 10  €                      30,00   €                   300,00  

Kleding deelnemers 10  €                   300,00   €                3.000,00  

Sportmateriaal 1  €                   250,00   €                   250,00  

Organisatiemateriaal 1  €                   250,00   €                   250,00  

    

OVERIGE KOSTEN    

Trainersopleiding 2,5  €                   700,00   €                1.750,00  

Overheadskosten    €                2.500,00  

Kosten vrijwilligers      €                   393,50  

TOTAAL KOSTEN    €             58.800,00  

    

DEKKING    

Gewenste bijdrage Stichting Van Straatenfonds    €               8.000,00 

Bijdrage Gemeente Venlo    €             25.000,00  

Bijdrage Woningstichting Antares    €               4.500,00  

Sponsoring   €               8.750,00 

Bijdrage overige fondsen   €             12.550,00 

TOTAAL DEKKING    €             58.800,00  

     

TOTAAL KOSTEN - TOTAAL DEKKING    €                            -    

 


