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1. Inleiding
De grote aandacht voor een gezonde leefstijl in

Dat isolement is er voor een deel wel bij gezinnen

van FC Twente – Jan van Halst en Erik Velderman

2016 zet zich ook in het verslag jaar 2017 door

die meedoen met het project

‘Supporter van

– als adviseurs zullen optreden van “Scoren in de

met extra gezondheidsactiviteiten. Het meest

elkaar’. Geprobeerd wordt om 80 gezinnen verder

wijk”. De functie van secretaris is al geruime tijd

opvallend is de betrokkenheid van “Scoren in de

te helpen met een aanpak die als voorbeeld kan

vacant.

wijk” bij de integratie van migranten. Zo ging het

gelden voor instellingen die zich bezighouden

project ‘Sportieve Inburgering’ van start. In het

met armoedebestrijding. Met de geschetste en

Het bestuur heeft inmiddels de opvolging geregeld

project worden statushouders opgevangen en

lopende projecten belooft 2018 een enerverend

van de algemeen projectleider. Deze gaat het in

begeleid door amateurverenigingen op sportief

jaar te worden met ook weer nieuwe medewerkers

verband met zijn leeftijd wat rustiger aandoen.

gebied.

en een nieuw algemeen projectleider.

Het bestuur heeft hem een geweldige huldiging
bezorgd als initiator en bouwer van “Scoren in de

Dit gebeurt als onderdeel van een keten van
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wijk”. Mede door hem, maar vooral ook door de

instellingen gericht op integratie van vluchtelingen.

1.1 Bestuursaangelegenheden

inspirerende rol van het bestuur heeft “Scoren in

Per 1 december 2017 is een ander integratieproject

Op operationeel gebied zijn de contacten tussen

de wijk” zich kunnen ontwikkelen tot een stichting

van start gegaan. Het gaat dan om integratie

“Scoren in de wijk” en FC Twente goed geregeld,

die veel voor de kwetsbare in de regio betekent.

van Turkse gezinnen. In dit project wordt een

mede gegeven het feit dat een medewerker van

nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij de Turkse

de communicatieafdeling een aantal uren voor

Voorzitter Ton Heerts kon een bedrag van 4.750

gemeenschap zelf probeert gezinnen die met

“Scoren in de wijk” werkt. De verbinding op

euro in ontvangst nemen, zijnde de opbrengst

integratie achterlopen te helpen.

bestuurlijk gebied was een punt van aandacht,

van het bedrijvenvoetbaltoernooi van BDO, een

mede vanwege het vertrek van onze voorzitter Ton

accountancy organisatie. Een ander opmerkelijk

De komende jaren zal moeten blijken of de

Heerts als commissaris bij FC Twente. Geregeld

feit was het verwelkomen van het bedrijf Huuskes

vernieuwende aandacht op integratiegebied de

is nu

dat een commissaris – namelijk Sanne

als sponsor. Het bedrijf wil haar MVO-beleid mede

beoogde effecten heeft. Dergelijke projecten zijn

Lohman – “Scoren in de wijk” in haar portefeuille

gestalte geven via “Scoren in de wijk”. Een nieuwe

preventief van aard en hopelijk wordt isolement

heeft en het wel en wee van de stichting zal volgen.

participant in “Scoren in de wijk” is de gemeente

voorkomen.

Verder is het zo geregeld dat de twee directieleden

Oldenzaal geworden door haar deelname, ook
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financieel in het project ‘Sportieve Inburgering’.

daardoor met haar werk voor de stichting stoppen.

Het bestuur heeft een beleidsnotitie uitgebracht

Haar opvolgster is Sabrine Ellouzi. Ook zij zit bij

over de rol van instellingen en bedrijven. Het

de selectie van FC Twente Vrouwen. Flexibele

bestuur wil met FC Twente graag samenwerken

inzet van personeel blijft nodig door nieuwe

om bedrijven te attenderen op de mogelijkheid om

projecten en het beëindigen van projecten. Zo zijn

via “Scoren in de wijk” het MVO-beleid invulling te

medewerkers voor een aantal uren toegevoegd

geven. Hierover is een gesprek geweest met het

aan het project

management van FC Twente.

Schiphorst is projectleider geworden van het

‘Supporter van elkaar’. Jelle

project “Sportieve Inburgering”; dat kon goed
Tenslotte

kan

de

komst

van

toenmalig

geregeld worden omdat een sportproject voor niet-

vicepremier Lodewijk Asscher genoemd worden.

sportende kinderen met succes was afgerond. De

In zijn aanwezigheid werden allerlei projecten

tijdelijke aanstelling van medewerkers roept soms

gepresenteerd. Tevens werd van de gelegenheid

problemen op, indien een project langer duurt

werd gebruikt gemaakt om aandacht te vragen

dan twee jaar. Wettelijk is het zo geregeld dat na

voor de financiering van een integratieproject met

twee jaar een medewerker een vast dienstverband

de Turkse gemeenschap.

moet hebben. Garantie op “vast” werk is niet
altijd mogelijk. Voorts zijn er in toenemende mate
vrijwilligers actief. Ongeveer vijf vrijwilligers zijn

1.2 Personeelssituatie
Op

personeelsgebied

is

het

wat meer duurzaam actief inclusief de algemeen
volgende

te

projectleider. Momenteel staan vier medewerkers

vermelden. Lineth Beerensteyn, werkzaam bij de

op de loonlijst van FC Twente met uiteenlopende

sportafdeling van “Scoren in de wijk” en voormalig

aantal uren. Twee medewerkers zijn gedetacheerd

speelster van FC Twente Vrouwen, zette haar

bij “Scoren in de wijk”.

voetbalcarrière voort in het buitenland en moest
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2. Sportactiviteiten
2.1 FC Twente Cup
In december 2016 is er een nieuwe editie van

de FC Twente Cup van start gegaan. Opnieuw

Om de jongeren extra te motiveren is weer

de FC Twente Cup van start gegaan. Ruim 230

een vol deelnemersveld met maar liefst 25

een mooie beloningsladder gekoppeld aan de

jongeren, verdeeld over 25 teams, waren aanwezig

teams. Hofleverancier is wederom Enschede,

kwalificatie met beloningen zoals trainingsballen,

in De Grolsch Veste om gezamenlijk af te trappen.

maar ook Oldenzaal, Hengelo, de Duitse plaatsen

wedstrijdtenues en wedstrijdkaarten. De gemeente

In totaal staan 25 teams uit de hele regio aan de

Schüttorf en Bad Bentheim zijn weer goed

Enschede geeft aan de FC Twente Cup veel

start van dit grote project. Opvallend is de grote

vertegenwoordigd. Ook het aantal meidenteams

prioriteit, terwijl in Hengelo prioriteit wordt gegeven

belangstelling vanuit de gemeente Enschede.

is dit jaar prima vertegenwoordigd. Zeven teams

aan de gezonde voetbalcursus (daarover hieronder

Ruim de helft van de teams is afkomstig uit

staan aan de aftrap en dat zegt iets over de

meer). Het liefst zou de gemeente Hengelo zien

Enschede. Verder is dit jaar deelname uit Hengelo,

populariteit van meidenvoetbal in deze regio. De

dat alle scholen aan de voetbalcursus meedoen.

Oldenzaal, het Duitse Schüttorf en Bad Bentheim.

teams werken in een kwalificatie van zes maanden

Dat is financieel helaas niet haalbaar.

toe naar het eindtoernooi dat in mei plaatsvindt op
De deelnemers waren verplicht sociale klussen

het Trainingscomplex van FC Twente. We hopen

te verrichten om zich te kwalificeren. Mede

de finalewedstrijden weer te kunnen spelen in

door het grote aantal sociale klussen tijdens de

de Grolsch Veste, net als de afgelopen editie.

kwalificatie was er ook dit jaar weer sprake van

Tijdens de kwalificatie kunnen teams wederom

een succesvolle editie. Dit jaar heeft een primeur

punten

plaatsgevonden. Voor het eerst in de historie zijn

trainingen, oefenwedstrijden en buurtbijdrages

de finalewedstrijden van de FC Twente Cup (in

(sociale klussen). Buurtbijdrages vormen de rode

mei 2017) afgewerkt in de Grolsch Veste. Hopelijk

draad en hier zijn dan ook de meeste punten

wordt dit een jaarlijks terugkerende traditie.

mee te verdienen. Teams kunnen kiezen uit

verdienen

door

het

uitvoeren

van

bepaalde thema’s, zoals ouderen, goede doelen,
In december 2017 is alweer de 11de editie van
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schoonmaakacties en activiteitenondersteuning.

Aantal deelnemers: 250 deelnemers
Partners: Welbions, Wijkracht, Menzis,
Gemeente Hengelo, Gemeente Enschede,
Alifa, Impuls Welzijn
Aantal uren: 900 uur

2.2. Gezonde Voetbalcursus
Bij de gezonde voetbalcursus voor de bovenbouw

een voorlichting gegeven over gezonde voeding.

Nieuw in het seizoen 2017-2018 zijn de gastlessen

van het regulier en speciaal basisonderwijs wordt

Het betrekken van de ouders bij de leefstijl van

bij

voetbal/sport gebruikt als middel om doelstellingen

hun kinderen blijft een belangrijk speerpunt.

FC Twente gaat samen met een voedings-

te bereiken in de sociaal-emotionele ontwikkeling

De ouders kunnen waar gewenst ook deelnemen

deskundige van Carintreggeland langs bij de school

en in de bewustwording van een gezonde leefstijl

aan een rondleiding in het stadion. In het

om daar een interactieve lezing te verzorgen over

bij de jeugd. Getracht wordt om kinderen ook

verslagjaar zijn 18 rondleidingen verzorgd.

een gezonde voeding en het leven als een prof.

te bereiken via hun eigen specifieke leefwereld
in het seizoen 2016-2017 namen 18 scholen uit

Dit geldt ook voor de kinderen die minder

Hengelo en 4 uit Enschede deel aan de gezonde

plezier hebben in sport of er weinig affiniteit

voetbalcursus. Dit seizoen wordt dit opgevoerd

mee hebben. De medewerkers die de cursus

naar 25 scholen, 18 uit Hengelo en 7 uit Enschede.

uitvoeren hebben ook een belangrijke signaal- en

Inhoudelijk wordt er constant geëvalueerd en de

doorverwijstaak. Dan gaat het met name om het

inhoud van de oefenstof is dan ook een dynamisch

signaleren van problemen met betrekking tot een

proces. Zo is onlangs een training geïntroduceerd

gezonde leefstijl en het eventueel doorverwijzen

waarbij kinderen een circuit doen aan de

naar

hand van ‘vraagkaarten’. Deze vragen worden

sport

of

voedingsdeskundige.

dan gesteld door eerste elftal spelers en gaan
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scholen.

Een

speler

van

Dit heeft inmiddels eenmaal plaatsgevonden en

en hen aan te moedigen tot fysieke inspanning.

een

voetbalcursus

De voetbalcursus duurt circa 8 weken en wordt

bijvoorbeeld over gezondheid en bewegen. In

altijd afgesloten met een rondleiding in het

Hengelo werden daarnaast acht clinics gegeven,

stadion inclusief bijbehorend certificaat. Ook

alsmede een clinic in Nijverdal. Let wel clinics zijn

zijn er in samenwerking met Carintreggeland

eenmalige gebeurtenissen, terwijl deelname aan

enkele kookavonden georganiseerd. Tijdens de

de voetbalcursus 8 weken duurt. Er is dit jaar één

kookavond gaan kinderen een gezonde maaltijd

clinic gegeven bij Speeltuin de Jeugd in Hengelo,

bereiden voor hun ouders om dit vervolgens

voor de jeugd uit de wijk. Voor gegevens over de

samen op eten. Er wordt deze avond tevens

clinics in Enschede, zie verderop in het jaarverslag.

er wordt gekeken of dit een structureel karakter

Aantal deelnemers: 556 deelnemers
Partners: Welbions, Domijn, Menzis,
Gemeente Hengelo, Gemeente Enschede,
Praktijkschool ’t Genseler, Carintreggeland
Aantal uren: 1460 uur

2.3 Onbeperkt Scoren
Met ingang van 1 november 2014 is het ‘Scoren

aanpakken, zoals in de Hengelose wijk Hengelose

De geschetste kwestie is voor het netwerk van

in de wijk’-project ‘Onbeperkt scoren’ van start

Es, waar sportclubs al nauw samenwerken.

sportclubs in de Hengelose Es aanleiding geweest
om te starten met het project. Het netwerk wil

gegaan. Het project richtte zich op de doelgroep
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van mensen met een verstandelijke beperking

Negen instellingen in de wijk hebben bovendien

niet alleen de doelgroep aan het sporten krijgen,

en heeft een duur van twee jaar. Het doel is de

een alliantie gesloten om van de wijk een vitalere

maar ook gezamenlijk de opvang en begeleiding

groep blijvend aan het sporten te krijgen. Het

en gezondere wijk te maken. Door verandering in

regelen. Dit betekent de inzet van een relatief

wordt volledig gesubsidieerd uit middelen van de

het overheidsbeleid komt de zorg voor mensen

groot aantal vrijwilligers. Zowel voor de werving

subsidieregeling Sportimpuls. ‘Scoren in de wijk’

met een (verstandelijke) beperking onder druk te

van verstandelijk beperkten als voor de werving

kon niet de aanvrager van de subsidie zijn, omdat

staan. De veranderingen gaan samen met grote

van deze vrijwilligers wordt steun geboden door de

al eerder subsidie is ontvangen uit deze regeling

bezuinigingen en dat heeft gevolgen. Een gevolg

zorginstellingen en Wijkracht. Beide partijen zijn

en er geen mogelijkheid was om een tweede

hiervan zou kunnen zijn minder deelname aan

onderdeel van het project. Het primaire doel is om

keer voor subsidie in aanmerking te komen. De

sociale verbanden en meer hindernissen om te

40 verstandelijk beperkten per jaar te bereiken,

aanvrager is TC ’t Weusthag. De uitvoering ligt

sporten en te bewegen. Om dit probleem aan te

80 over twee jaar. De verwachting is dat 50% van

grotendeels in handen van ‘Scoren in de wijk’. Uit

pakken kunnen sportclubs een belangrijke rol

de doelgroep onderdeel wordt van een sportclub

diverse onderzoeken komt naar voren dat mensen

spelen door verstandelijk beperkten een sport-

en structureel aan het sporten gaat. Het project

met een verstandelijke beperking minder aan sport

en beweegaanbod te bieden en tegelijkertijd

is vernieuwend, omdat, gebruikmakend van het

en beweging doen dan mensen zonder beperking.

begeleiding en opvang binnen de sportclubs te

geschetste concept, een sport- en beweegaanbod

Het stimuleren van bewegen en sporten bij

realiseren. Door de opvang en begeleiding te

wordt ontwikkeld en aangeboden aan een

mensen met een verstandelijke beperking verdient

regelen is ook de kans op structureel sporten

bijzondere doelgroep, waarbij dit aanbod gepaard

hoge prioriteit gelet op het feit dat de groep tot

en bewegen voor de doelgroep groter. Het mes

gaat met begeleiding en opvang binnen een

de risicogroepen behoort met betrekking tot

snijdt aan twee kanten; de doelgroep wordt

sportorganisatie. Dit alles zoveel mogelijk dichtbij

gezondheid. Er liggen kansen om meer mensen

meer onderdeel van een sportcultuur, terwijl

de omgeving van de doelgroep. Hierbij wordt dus

met een verstandelijke beperking aan het sporten

tegelijkertijd begeleiding en opvang is geregeld.

ingespeeld op een tweetal ontwikkelingen. De

te krijgen als sportclubs in de wijk elkaar weten

Gezien de intensiteit van de begeleiding en opvang

eerste betreft de trend dat sportorganisaties zich

te vinden en gezamenlijk het probleem willen

is samenwerking van sportclubs op locatie nodig.

steeds meer op maatschappelijk gebied actief
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Aantal deelnemers: 80 over 2 jaar
Partners: ZonMw, Wijkracht, stichting ’t
Geerdink, Tennisclub ’t Weusthag, Aveleijn,
Wijkrecreatie Sportvereniging Hasseler Es,
Achilles’12, JP v.d. Bent Stichting
Aantal uren: 832

opstellen. De tweede betreft veranderingen op het

2.4 Scoren met gezondheid

certificaat gehaald voor de deelname aan SMG.

terrein van zorg waarbij het doel is mensen met

‘Scoren met gezondheid’ (SMG) is in september

Afhankelijk van het traject bestaat de groep uit 12-

een verstandelijke beperking te laten participeren

2009 gestart als een experiment van “Scoren in de

20 deelnemers. Van 1 januari 2017 tot 1 januari

in de samenleving. De gemeente Hengelo zal op

wijk”. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering

2018 heeft SMG de volgende groepen uitgevoerd:

dit punt het project met bijzondere belangstelling

ligt bij het ROC van Twente. In juni 2012 is een

1. Jong Volwassengroepen Enschede – 3 groepen

volgen.

rapportage overhandigd en is er een presentatie

2. Volwassengroepen Enschede uitgevoerd in

geweest in Zeist (aanwezig KNVB ‘Meer dan
Na het eerste jaar

hebben we met succes

voetbal’, NISB en Ministerie van VWS). SMG is

3. Jong volwassengroep Hengelo in combinatie

3 groepen afgerond. Ongeveer 20 deelnemers zijn

duurzaam geborgd in de regio en heeft nu in het

met een Sportimpuls project “Kansrijker met

na het project verder gegaan bij een vereniging.

9e jaar werken in dit traject 8 personen (samen

Sport” – 2 groepen

Hiermee liggen we op schema. Er is de nodige

4,8 FTE) en 6 stagiaires (ROC en Saxion). SMG

media-aandacht geweest voor het project. Zo is er

valt binnen het ROC van Twente onder het

Sportimpuls project voor ouders met kinderen

een uitzending geweest op Fox Sport, waarmee het

MBO College voor Loopbaanontwikkeling en

tot 4 jaar – 3 groepen

project ook landelijke aandacht heeft verkregen.

Participatie. Bekostiging van het traject loopt tot nu

Daarnaast heeft vicepremier Lodewijk Asscher de

toe op een tweetal manieren; via het gemeentelijk

stichting bezocht wat ook op TV te zien was. Ook

inkoopbeleid Educatie (WEB) of via subsidie van

hier is dit project aan de orde gekomen en is er

Sportimpuls.

gesproken met een deelnemer.

4. “Beweegkriebels”

in

Enschede

Zuid,

5. Vitaal Enter, Sportimpuls project voor vitaal
ouder worden (55+) – 4 groepen
Naast de educatie bekostigde groepen heeft SMG
in 2018 vijf subsidietrajecten van Sportimpuls:

SMG is sinds 1 november 2014 een erkende

6. Kansrijker met Sport voor jongvolwassenen –

In oktober 2017 heeft de laatste groep het

effectieve interventie met als kwalificatie ‘Goed

traject afgerond. Er heeft daarna een reünie

Beschreven’ en sinds februari 2016 is SMG

7. Sport werkt voor jongvolwassenen – Enschede

plaatsgevonden bij Achilles 12 waarbij we alle

onderdeel van “Twente in Balans” en vanaf

8. Sportieve

groepen van de afgelopen twee jaar hebben

september 2016 partner van het platform “Twente

uitgenodigd

Gezond”

voor

een

gezellige

bijeenkomst

waarbij een zeskamp quiz en barbecue werden
georganiseerd.

12

alle stadsdelen – 16 groepen
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Hengelo
kans

Twenterand

jongvolwassenen – Gemeente Twenterand
9. Beweegkriebels voor ouders met kinderen tot
4 jaar – Enschede

In 2017 hebben er ong. 500 deelnemers een

voor

10. Vitaal Enter voor 55+ - Enter

A. In de onderstaande grafiek zijn de resultaten

gezondheid gevolgd. Deze resultaten zijn van 45

Vervolg SMG regulier dec. 2017

deelnemers en geven de vervolgstappen weer na

weergegeven van zes SMG-volwassenen mannen
en vrouwengroepen (19 t/m 64 jaar). Deelname
in Enschede van september t/m december 2017

5%
4%

met één dagdeel per week. Deze resultaten

5%

zijn van 78 deelnemers en geven het vervolg

2%

weer na SMG. In totaal hebben 82 deelnemers
meegedaan

met

‘Scoren

met

gezondheid’.

Gedurende het programma zijn er vier deelnemers

9%

5%

Sollicitatietraining

SMG. De jongvolwassenen zijn doorgestroomd

ITT Taaltoetsing

naar school (27%), (vrijwilligers) werk (18%), ITT

Supporter van Elkaar

30%

8%
21%

32%

Lifegoals

(21%), andere vervolgtrajecten zoals bijvoorbeeld

Digitale vaardigheden

naar

Power

hulpverlening (20%). Slechts 14 % van de

(Vrijwilligers)werk

deelnemers zijn niet met iets doorgegaan of zijn

Entree niv. 1
Geen vervolg

educatie

taalverhoging,

cursussen,

uitgevallen (6 jongeren).

uitgevallen. Deze zijn in onderstaande grafiek niet

B. De uitstroomresultaten hieronder zijn van

Scoren met gezondheid heeft sinds september

de jong volwassengroepen van 2017. Natuurlijk

een nieuwe website. Deze website is een cadeau

De deelnemers zijn doorgestroomd naar betaald

zijn er nog veel meer resultaten geboekt bij deze

van Vir2Biz https://www.vir2biz.nl/. Wij zijn erg

werk (6 x), vrijwilligerswerk (36 x), sollicitatietraining

groepen die niet in deze grafiek verwerkt zijn

blij met dit grote cadeau en onze nieuwe website,

M-pact (11 x), ITT richting taal ROC (11 x), Entree

(actiever leven, meer zelfvertrouwen, gezonder,

meer informatie over SMG is te vinden op

niveau 1 geïnteresseerd, eerst taalverhoging (7 x),

sociale contacten, meer regie over hun leven

digitale vaardigheden ROC (3 x), Supporter van

en weerbaarder, gelukkiger, enz.). Duidelijk is

https://www.fctwentescorenmetgezondheid.nl/
Vervolg Scoren met gezondheid jongvolwassenen

Elkaar (5 x), Power activering (7 x), vervolg sport

te zien dat er grotere en meer positieve effecten

Lifegoals door Sportaal (40 x), geen vervolg door

zijn bij de jongvolwassenen in vergelijking met de

bijv. mantelzorger of eerst hulpverlening (6 x).

volwassengroepen doordat zij 3 dagdelen SMG

geregistreerd.

Vervolg Scoren met gezondheid jongvolwassenen

hebben per week.

14%
27%

In de onderstaande grafiek zijn de resultaten

20%

School

weergegeven van 3 groepen jongvolwassenen

Werk/vrijwilligerswerk

(18-30-jarigen) uit 2017. De jongvolwassenen
van deze groepen hebben 3 dagdelen Scoren met

14
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18%
21%

ITT
Ander vervolg/trajecten
Geen vervolg

Aantal deelnemers: 500 deelnemers
Partners: Gemeentelijke welzijnsorganisaties
van Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo,
Gemeente Twenterand, Gemeente Enter en
ROC van Twente, Humanitas, Leger des Heils,
Tactus Verslavingszorg, Jarabee

3. Supporter van Elkaar
Op 7 december 2016 is de toekenningsbrief voor

zelf.

problemen

om elkaar te leren kennen, te werken aan veiligheid

het project ‘Supporter van Elkaar’ bij “Scoren in de

hebben, is er bijvoorbeeld eerst behoefte aan het

en groepsvorming en het formuleren van de doelen

wijk” binnen gekomen. De subsidie is toegekend

aflossen van schulden of het vinden van een nieuwe

voor de rest van het traject. Deze gezinnen zijn tot

door FNO en valt onder het programma “De

baan. Een belangrijke sleutel tot meer kansen op

juli 2018 in het traject en twee al bewezen trajecten

gezonde toekomst dichterbij”. Per 1 februari 2017

gezondheid ligt onder andere in het versterken van

van Scoren in de wijk (Scoren met gezondheid

is het experimentele project daadwerkelijk gestart

eigen gezondheidsvaardigheden. Deze zijn vaak

en de Voetbalcursus) zijn verweven in deze

en de projectduur is 2,5 jaar.

onvoldoende ontwikkeld in gezinnen met een lage

8 maanden. De ouders zijn een ochtend aanwezig

sociaaleconomische status. Onderzoek laat zien,

zonder hun kinderen en op een middag per week

Het project is gericht op gezinnen met een lage

dat interventies gezondheidsverschillen niet altijd

komt het hele gezin 1,5 uur samen om deel te

sociaaleconomische status die woonachtig zijn in

aantoonbaar verkleinen. Een omgevingsgerichte

nemen aan sport- en spelactiviteiten en thema’s

Enschede. Gezinnen met lage sociaaleconomische

aanpak in combinatie met ondersteuning op

rondom gezonde voeding. Daarnaast zijn er vanaf

status zijn minder gezond en daarmee kwetsbaar.

persoonlijk en sociaal gebied lijkt wél effect te

januari buiten schooltijd veel “uitjes” gepland waar

Dit project wil activiteiten ondersteunen die de

hebben. FNO gelooft in een integrale aanpak,

het hele gezin aan zal deelnemen. Voorbeelden:

gezondheid van kansarme gezinnen verbeteren

waarbij de combinatie van onderwijs, arbeid, zorg

bezoek aan een thuiswedstrijd van FC Twente

en de kansen voor kwetsbare groepen vergroten.

en welzijn ervoor kan zorgen dat er structureel iets

en het trainingscentrum in Hengelo, een dag

Zo komt ook voor deze kinderen en ouders een

verbetert aan de gezondheid. De kernwaarden van

naar alle grote onderwijsinstellingen (ROC, AOC,

gezonde toekomst dichterbij. Sociaaleconomische

FC Twente “Trots, Ambitie en Noaberschap” komen

Saxion, UT), bedrijfsbezoeken, bezoek aan theater

gezondheidsverschillen

één

samen in dit nieuwe project. Met dit project wil FC

en museum, bezoek aan 1Twente en workshop

oorzaak, maar zijn afhankelijk van drie soorten

Twente Noaberschap uitstralen met warmte en

vloggen, meedoen met de avondvierdaagse,

factoren: fysieke en sociale omgevingsfactoren

toegankelijkheid en er zijn voor een groep mensen

kidsrun enz.

in combinatie met gedragsfactoren. Om iets aan

die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken

de gezondheidsproblematiek te doen is vaak een

om mee te kunnen doen in onze maatschappij. De

Voor dit project is een selectie samengesteld

andere ingang nodig dan het gezondheidsprobleem

doelen voor het project zijn gericht op gezondheid

met vertegenwoordigers van relevante partijen

hebben

niet

Omdat

en participatie.
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gezinnen

meerdere

(FC Twente, Scoren in de wijk, 1Twente, onderwijs,
bedrijfsleven, enz.) Deze selectie zal de gezinnen
gedurende het traject ondersteunen om de
doelen te bereiken, ieder met zijn of haar eigen
mogelijkheden en kwaliteiten. Daarnaast gaan de
gezinnen een kleine sociale gemeenschap vormen
om elkaar te ondersteunen in en na het project
en om samen activiteiten te ondernemen. Samen
met FNO, UT en de GGD wordt een onderzoek
uitgevoerd om resultaten te verzamelen over de
effecten en wat wel/niet werkt. Bovendien moet
goed in kaart gebracht worden of FC Twente
het verschil maakt bij het aanbieden van een
interventie voor deze doelgroep. Het was de
bedoeling om na evaluatie en bijstelling in juli t/m
september in oktober 2018weer 2/3 groepen te
starten. Maar er komen nu al weer aanmeldingen
binnen voor nieuwe gezinnen dus er wordt een
nieuwe groep gestart wanneer er 15 gezinnen
aangemeld zijn. De verwachting is april.
Begin februari is de website voor Supporter van
elkaar klaar en eind februari wordt gestart met
de documentaire die tot aan de zomervakantie
wekelijks te zien zal zijn op Enschede TV.
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Aantal deelnemers: 80 gezinnen in 2,5 jaar
Partners: Gemeente Enschede wijkteams,
FNO, Universiteit Twente, 1Twente, Domijn,
Menzis, GGD Twente, Alifa, ROC van Twente,
Bonhoeffer College, Saxion en het bedrijfsleven

4. Sportieve Inburgering
Een nieuw project dat dit jaar als Pilot van start

ze niet alleen kennis met verschillende sporten

is gegaan is het project Sportieve Inburgering.

maar juist ook met de sportvereniging en alle

Dit project vindt plaats in Oldenzaal waarbij een

mogelijkheden die hierbij horen. Denk aan alle

samenwerking is gevormd tussen Gemeente

nevenactiviteiten binnen sportverenigingen zoals

Oldenzaal, FC Noaber, Ergocontrol en FC

vrijwilligerswerk, cursussen, helpen bij activiteiten

Twente, scoren in de wijk. Hierin is FC Twente,

etc. Ook worden de mogelijkheden voor jonge

scoren in de wijk bestuurlijk verantwoordelijk,

kinderen goed in kaart gebracht, omdat deze

kartrekker en levert het tevens de projectleider.

deelnemers vaak in gezinssituaties verblijven. In

Stichting Noaber is een bestaand netwerk van

totaal draaien we vier groepen over twee jaar met

sportverenigingen die zich maatschappelijk wil

in elke groep deelname van 20 deelnemers. Het

profileren in Oldenzaal. De financiering wordt

traject duurt 20 weken waarbij we op de dinsdag

mogelijk gemaakt door het VSB-Fonds, Provincie

de sportzaal ingaan en op de donderdag langs

Overijssel en de Gemeente Oldenzaal.

gaan bij een vereniging. Bij de les op dinsdag
wordt naast sport ook aandacht besteed aan taal.

Dit project, dat gezien wordt als pilot, richt zich

Zo combineren we verschillende sportactiviteiten

op volwassen statushouders die woonachtig

met taaloefeningen, waarbij bijvoorbeeld woorden

zijn in Oldenzaal. Het doel is om sport en de

of zinnen gemaakt moeten worden in combinatie

sportvereniging structureel onderdeel te laten

met beweegactiviteiten. Ook zijn we uitgenodigd

worden van de inburgering van deze groep

door de provincie om een lezing te verzorgen bij

mensen. Dit doen we door een uitgebreide

een werkbezoek van provinciale statenleden voor

sportcursus aan te bieden waarbij het accent ligt

het programma Sociale kwaliteit, waar dit project

op kennismaking met sport, spel en taal, maar

onderdeel vanuit maakt.

daarnaast ook op bezoek te gaan bij verschillende
sportverenigingen in Oldenzaal. Hierdoor maken

20

Jaarverslag 2017 - Stichting FC Twente, scoren in de wijk

Aantal deelnemers: 80 over 2 jaar
Partners: Gemeente Oldenzaal, Ergo Control
en Stichting Noaber, VSB Fonds, Provincie
Overijssel
Aantal uren: 832

5. Hengelose Es
Het is nu inmiddels alweer vier jaar geleden

door de intensieve contacten met bewoners veel

kan worden gegeven en de zorg goedkoper dan

dat op initiatief van “Scoren in de wijk”

individuele problemen zal tegen komen.

gebruikelijk gegeven kan worden. Zorginstellingen

sportinstellingen, wooncorporatie en scholen een

moeten hieraan meewerken, maar hebben ook

alliantie hebben gesloten om de wijk ‘Hengelose

De leden van het Informatieteam zouden dan

hun eigen belangen. De gemeente speelt in de

Es’ vitaler te maken. He actieplan behelsde

nuttig werk kunnen verrichten. De leden hebben

verdeling van taken een belangrijke rol.

veel sportactiviteiten, maar ook voorstellen voor

hierover hun twijfels en willen als team niet

belangrijke rol kan ook ponystal ’t Geerdink

leefbaarheid van de wijk. De sportactiviteiten

doorgaan. Mocht er niettemin een beroep op hen

spelen. Deze instelling maakt al tientallen jaren

konden goed georganiseerd worden met veel

worden gedaan, dan zijn ze bereid te helpen.

onderdeel uit van de wijk en heeft veel ervaring

betrokkenheid van wijkbewoners. Op het aspect

in het doen van klussen die de leefbaarheid

leefbaarheid moet nog een flinke slag gemaakt

De sportactiviteiten in de wijk zijn doorgegaan. In

bevorderen Door de bezuiniging van de gemeente

worden. Een positief punt is dat de communicatie

het bijzonder met het project “Onbeperkt Actief”.

moest men personeel ontslaan en was er ook geen

in de wijk is verbeterd. Een aantal malen per jaar

Een project om mensen met een verstandelijke

mogelijkheid om werklozen te begeleiden. Een

wordt een zogenaamde nieuwsbrief verspreid. Een

beperking aan het sporten te krijgen.

vraag is of ’t Geerdink zich wel voldoende heeft

redactiecommissie van wijkbewoners verzorgt deze
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Een

aangepast. Met het bestuur is overeengekomen

nieuwsbrief, alsmede een overgenomen website.

Elders in dit jaarverslag wordt hiervan melding

om een onafhankelijk onderzoek te starten naar

Het gevormde ‘ Informatieteam’ van wijkbewoners

gemaakt. In het verlengde van dit project wordt

de kansen en beperkingen van deze instelling.

is minder succesvol. Men houdt spreekuur in het

bezien in hoeverre een vorm van dagbesteding te

I&O te Enschede is gevraagd om in het kader

Wijkcentrum van de wijk en het team kan ook

realiseren is voor de doelgroep van mensen met

van hun MVO het onderzoek te doen. Zij zullen

telefonisch worden bereikt. Het aantal hulpvragen

een verstandelijke beperking bij de voetbalclub

grotendeels de kosten voor hun rekening nemen

is echter zeer beperkt en dat is reden om ermee

Achilles’12. Uitgangspunt is waar mogelijk de zorg

en verwachten een relatief kleine bijdrage van

te stoppen.

dichtbij mensen te brengen en buurtinstellingen,

“Scoren in de wijk”. Met het bestuur is ook de

waaronder een sportclub) een rol te geven in de

vorming van een stevige begeleidingscommissie

De wijk is voorwerp van groot van sloop en groot

regie van de opvang en begeleiding. Dat kan alleen

overeengekomen die het bestuur kan helpen de

onderhoud. De wooncorporatie geeft aan dat men

van de grond komen als de zorg verantwoord

aanbevelingen door te voeren.
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6. Scoren in de wijk
Het jaar 2017 was eigenlijk op te delen in twee

(onderdeel van de voetbalcursus) plaatsgevonden

een sportveld vlakbij de Posten zodat ouderen

delen.

Het eerste deel van het jaar was het

en hebben jongeren niet alleen voor hun ouders

en buurtbewoners elkaar makkelijker kunnen

vooral gericht op het bouwen van een netwerk in

gekookt maar ook voor de bewoners van het gehele

ontmoeten. Ondanks dat alle voorwerk door ons is

Enschede-Oost en Glanerbrug.

Het tweede deel

verzorgingshuis. Ze hebben tevens geholpen met

gedaan zijn de voorzieningen nog niet gerealiseerd.

was vooral gericht op het werven van gezinnen

het uitdelen van het eten aan de ouderen. Een

voor het project Supporter van Elkaar en de

activiteit die zowel bij de ouderen als de jongeren

uitvoering. Daarnaast waren er de gebruikelijke

veel indruk heeft gemaakt.

jaarlijkse activiteiten en projecten. Het jaar had

Wederom zijn dit jaar diverse voetbalcursussen

een enigszins valse start omdat op één van de

Ook hebben we geholpen met het organiseren

gegeven bij scholen in Enschede. Voor het

laatste dagen van 2016 bij een grote Sportinstuif

van het Feest der Verbinding. Een feestdag voor

eerst hebben ook scholen in Enschede-Oost

in de Pathmoshal de laptop van een projectleider

de wijk de Posten waarbij alle buurtpartijen en

deelgenomen. Zo hebben OBS Glanerbrug Noord

werd gestolen en de auto van “Scoren in de wijk”

bewoners samen een groot evenement hebben

en OBS de Eschmarke deelgenomen. Hiervoor

werd beschadigd. De afwikkeling hiervan en de

georganiseerd voor vele honderden mensen.

zijn nieuwe trainingslocaties gevonden. Wij mogen

naweeën hiervan ijlden in 2017 na. Hieronder een

“Scoren in de Wijk” was verantwoordelijk voor

(gratis)

samenvatting van het jaar Scoren in de wijk 2017

alles rondom de sportactiviteiten en heeft o.a. een

en velden van Sportlust Glanerbrug en

in Enschede.

voetbaltoernooi georganiseerd voor de jeugd.

Wilskracht. Voor komend jaar hebben we al drie

Met medewerking van Menzis is een aantal

scholen in Glanerbrug ingepland die gratis gebruik

De tafel van Marcelis is een initiatief waarbij

ouderen van de Posten naar een voetbalwedstrijd

mogen maken van sporthal de Brug. Ook zullen we

wijkpartijen uit de Posten proberen afspraken

van FC Twente geweest.

kijken naar een win-win situatie met het onlangs

te maken om de wijk te versterken. Bij een
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6.1 Voetbalcursus bij diverse
scholen

gebruikmaken

van

de

kleedkamers
Avanti

geopende Noaberhuus. Een buurtontmoetingsplek

aantal van deze activiteiten is Scoren in de wijk

Ook zijn we nog actief geweest om met een aantal

in Glanerbrug die gekoppeld is aan de sporthal de

zeer betrokken geweest. Zo heeft er in overleg

buurtbewoners een koffiecorner in de wijk te

Brug. We zijn hier betrokken geweest bij de opening

met verzorgingshuis de Posten een kookavond

organiseren en zitbankjes te laten plaatsen bij

met o.a. een voetbalclinic door Scoren in de wijk.
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Naast de diverse basisscholen uit Oost en Zuid

2018. Dit jaar hebben we intensief geworven

de sportcombinatiefunctionaris hebben we een

heeft ook het speciaal onderwijs zoals o.a. de

om nieuwe teams uit met name Enschede-

opzet gemaakt waarbij wekelijks jongeren op

Huifkar en de Tender weer deelgenomen aan

Oost en de Wesselerbrink te krijgen. Er is weer

het Cruyffcourt aan de Knalhutteweg een 6 x 6

de cursus. Daarnaast heeft de Zevenster in het

veel contact geweest tussen jongerenwerkers,

competitie spelen. Vanuit de wijkbudgetten is

kader van een pilot vanuit Menzis meegedaan

combinatiefunctionarissen sport, Sportaal en

aangegeven dat sinds “Scoren in de wijk” niet

aan de vernieuwde opzet en heeft een school

‘Scoren in de wijk”.

meer actief is in de wijk Stroinkslanden dit wel

voor praktijkonderwijs
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(Bonhoeffercollege aan

als een gemis wordt gezien. Wel hebben we nog

de Vlierstraat) tweemaal deelgenomen. Hier zijn

6.3 Ontwikkeling De Brink

een paar honderd shirts kunnen regelen vanuit

afspraken gemaakt over samenwerking. Zo hebben

Het bewonersbedrijf de Brink heeft de sleutel

de Buurtsportvereniging voor alle kinderen die

wij een voetbal- en atletiekmiddag georganiseerd

moeten inleveren van het pand waar ze tijdelijk

sporten op het Smileyveld Stroinkslanden.

in het kader van een gezondheidsdag op

mochten zitten. Ondanks dat er een professionele

deze school en in ruil daarvoor kunnen we nu

begeleiding

gratis gebruik maken van de sporthal van het

geregeld was hebben ze tot op heden geen nieuw

In augustus dit jaar is de voorzitter van de

Bonhoeffercollege bij het project ‘Supporter van

onderkomen kunnen regelen. De activiteiten zijn

praatgroep in Mekkelholt overleden. We hebben

Elkaar’. De contacten met diverse directies van

teruggeschroefd naar buurtactiviteiten die ze

een nieuwe voorzitter aangesteld en de taken

basisscholen in Enschede zijn goed. Er is veel

drie jaar geleden ook deden. Het opzetten van

herverdeeld. Er is een nieuwe lijst met adressen

vraag naar de voetbalcursus.

een bewonersbedrijf is niet gelukt . Wel hebben

van oud-spelers aangelegd en inmiddels zijn er

we met de gemeente gesproken over nieuwe

al weer diverse activiteiten naast het praten met

6.2 Teams FC Twente Cup

buurtinitiatieven. Zo heeft o.a. de Cruyff foundation

oud-spelers van FC Twente geweest zoals een

Ook dit jaar zijn er weer veel FC Twentecup-teams

“Scoren in de wijk” gevraagd ondersteuning te

fietstocht en een jeu de boules uitje. Ook zijn de

uit Enschede. In het voorjaar zijn er door 250

geven bij de heropening van het voetbalveld aan

heren naar een wedstrijd van FC Twente geweest.

jongeren uit de regio meer dan 60 buurtbijdrages

de Vlierstraat. Dit heeft geresulteerd in een nieuw

geleverd. Doordat de meeste teams uit Enschede

veld met een nieuw samenwerkingsconvenant

komen zijn de meeste buurtbijdrages ook uit

met vele partijen, waar ook Scoren in de wijk

Enschede. In het najaar zijn we weer druk aan

een partij is. Bij de heropening waren ongeveer

het werven geweest

150 kinderen aanwezig. In samenwerking met

voor de FC Twente Cup
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door

de

Gemeente

Enschede

6.4 Ouderen praten over voetbal

Aantal deelnemers: 15 deelnemers

6.5 Samenwerking met de
combinatie sportconsulenten

nieuw sportveld in Oikos. FC Twente-speler Nick

een aantal mensen kaarten voor een wedstrijd

Hengelman heeft hierbij de openingshandeling

gewonnen en de diverse projecten kregen

Er is nog steeds een goede samenwerking

verricht. In april was de jaarlijkse Kidsrun van de

nieuwe aanmeldingen

tussen Scoren in de wijk en de diverse

Marathon in Enschede. Elk jaar helpen wij met de

de opblaasattributen van Scoren in de wijk

sportcombinatiefunctionarissen van Sportaal en de

organisatie van deze hardloopwedstrijd. Ook dit

leent, was ook aanwezig en had zelfs 38 nieuwe

gemeente Enschede. Zoals eerder gemeld worden

jaar waren er weer honderden deelnemers op de

aanmeldingen) .

er in samenwerking met “Scoren in de wijk” allerlei

atletiekbaan van ACTION.

6.7 Overige activiteiten

activiteiten op (b.v. 6 x 6 voetbal) en hebben we
o.a. geholpen bij de aftrap van de opening van

Verder hebben wij bij diverse activiteiten onze

Naast de activiteiten die direct gelinkt kunnen

het buitenseizoen in de wijk Boswinkel, bij de

opblaasbare activiteiten beschikbaar gesteld.

worden aan de wijken zijn we ook druk geweest

voorjaarsmarkt van basisschool de Regenboog

Bijvoorbeeld op de straatspeeldagen, activiteiten

met allerlei nevenactiviteiten. Een kleine greep uit

en een markt op de van der Heijdenschool. Ook

van HVV Hengelo en in juli bij de meiden-

deze activiteiten:

zijn we betrokken geweest bij de start van de alles

straatvoetbaldag op de parkeerplaats van de

Regelmatig vergaderingen bij MVO Eredivisie, leren

in 1 de school de Zuidsprong en een sportweek

Grolsch Veste. Bijna wekelijks zijn de materialen

van elkaar en initiëren van nieuwe landelijke acties,

in Glanerbrug. Vrijwilliger van Scoren in de wijk,

ingezet.

het regelen van certificaten Scoren door scholing,
rondleidingen geven voor Scoren met Gezondheid,

Alex de Bruyn, heeft bij deze activiteiten veel
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(de Kidsclub, die vaak

ondersteuning gegeven. Ook hebben we zoals elk

6.6 Sportmarkt

presentatie geven op ondernemersavond Wijkraad

jaar geholpen bij de 6 x 6 Cruyffcourtcompetitie

Zoals ieder jaar is er weer een Sport en

Zuid-Oost

in Enschede. De voorrondes in Enschede-Zuid

vitaliteitsmarkt geweest i n winkelcentrum Zuid.

gesteld voor de Tulpweek in Overdinkel (met

trokken veel teams, de stedelijke finale was dit

Scoren in de wijk helpt met het organiseren van

FC Twente-speler Nick Hengelman), bijdragen

jaar in de Wesselerbrink en landelijke finale op

deze markt. Elk jaar geven de sportverenigingen

leveren aan het boek 12 ½ jaar Scoren in de wijk

de Oude Markt. Het meisjesteam van Zuid is

vele clinics in het winkelcentrum om zo mensen

, meedenken over een nieuw Graffity-project bij

doorgedrongen tot de halve finale en hiervoor

te bewegen

te gaan sporten. Wij hebben hier

de Grolsch Veste, in het kader van een rookvrije

hebben we FC Twente-tenues geregeld. Omdat

aandacht gevraagd voor Supporter van Elkaar,

generatie contacten gehad met de Hartstichting

Enschede finalestad was mochten er ook teams

Scoren met Gezondheid, Walking football en de

en FC Twente, mede-organiseren van de Open dag

aan de finale deelnemen. Ook deze teams hadden

Kidsclub van FC Twente. Er zijn goede contacten

FC Twente. En daarnaast geïnteresseerde partijen

de kleding van Scoren in de wijk aan. Op 10 mei

gelegd tussen de winkeliersvereniging en FC

verder helpen aan b.v. sportmogelijkheden,

hebben we geholpen met de opening van een

Twente. Middels een Like en Winactie heeft

contacten, attributen etc.

Jaarverslag 2017 - Stichting FC Twente, scoren in de wijk

Enschede,

attributen

beschikbaar

Aantal deelnemers: 1300
Partners: Domijn, Gemeente Enschede,
Menzis, ROC van Twente

7. De Schatkist van
FC Twente
FC Twente Scoren in de Wijk is vanaf 2013 met het

In het jaar 2017 is het aantal bijeenkomsten

de Wijk, de zorgorganisaties Trivium Meulenbelt

mobiele museum “De Schatkist van FC Twente” op

achtergebleven

Zorg,

pad gegaan langs zorginstellingen om samen met

samenwerking met de Stichting Goal, zijn er

aangeschreven. Ook andere (zorg)organisaties

kwetsbare ouderen de ruim 50-jarige historie van

twee bijeenkomsten gehouden, te weten bij

kunnen een aanvraag indienen. Bovendien is er

FC Twente te herbeleven. Aanvankelijk werd het

Het Meulenbelt te Almelo en bij De Theresiahof

de mogelijkheid een bijeenkomst in de Grolsch

project door Scoren in de Wijk in samenwerking

te Bornerbroek. Bij de bijeenkomsten waren

Veste te houden, waarbij dan ook een bezoek aan

met de zorginstellingen Carintreggeland en De

telkens zo’n 25 cliënten van de zorginstellingen

het museum en een rondleiding in het stadion in

Posten uitgevoerd. Vanaf 2014 is die samenwerking

aanwezig die samen met onze vrijwilligers en

het programma wordt opgenomen. Het streven

er niet meer en is Scoren in de Wijk alleen

ex-spelers zorgden voor een geslaagde middag.

is

verantwoordelijk voor het project. Dit houdt in dat

Vele anekdotes uit het verleden passeerden de

zorginstellingen te organiseren, alsmede twee in

vanaf dat moment ook zorginstellingen van andere

revue, waarbij vooral de kleedkamer-verhalen

de Grolsch Veste.

organisaties worden bezocht. De doelstelling is

van de ex-spelers goed gehoor vonden. Muzikale

dat vitale oudere vrijwilligers met behulp van het

medewerking werd verleend door onze vrijwilliger

mobiele museum hun kwetsbare leeftijdsgenoten

Wim van Spronsen (Randy William) die zelfs voor

proberen te stimuleren om herinneringen aan

deze bijeenkomsten een FC Twente schatkistlied

vroeger op te halen. Vele zorginstellingen in de

heeft gecomponeerd. Uit volle borst werd dit lied,

regio zijn de afgelopen jaren reeds bezocht en de

evenals andere bekende FC Twente-liederen

bijeenkomsten zijn zonder uitzondering met veel

meegezongen door de aanwezigen.

bij

de

verwachtingen.

In

enthousiasme ontvangen. Dit is vooral te danken
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aan de geweldige inzet van onze vrijwilligers en de

Om het aantal bijeenkomsten in het komende

medewerking van spelers van FC Twente die in het

jaar te verhogen hebben we in het najaar, mede

verleden voor de club zijn uitgekomen.

op verzoek van Menzis, partner van Scoren in
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Carintreggeland

en

Ariens

Zorgpalet

om jaarlijks zo’n tien bijeenkomsten in de

Partners: Huuskes, Menzis,
Gemeente Enschede, Gemeente
Hengelo

8. Scoren in de Veste
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De solidariteitsgedachte binnen de Stichting

van FC Twente. De ontmoetingsplek is ingericht

tijd zal worden benut voor het verfraaien van de

FC

Twente,

het

uitgangspunt

“Scoren

in

Wijk”,

is

in box 199/200 in de Grolsch Veste en naast

ruimte. Met het ROC van Twente zijn afspraken

club

de

de wedstrijden wordt er deze ruimte ook volop

gemaakt om als leerproject een lounge set te

maatschappelijke betrokkenheid in daden omzet.

gebruikt door partners van Twente “Scoren in de

bouwen, die door de studenten van het ROC

Die sterke basis in de Twentse samenleving vormt

Wijk” om er bijeenkomsten van uiteenlopende

wordt gemaakt. Bedoeling is verder om in de box

voor FC Twente het fundament om samen met

aard te organiseren. De ontmoetingsplek biedt

de vele activiteiten en projecten van FC Twente”

haar maatschappelijke partners activiteiten te

aan 50 bezoekers toegang om de wedstrijden

Scoren in de Wijk” meer zichtbaar te maken.

ontwikkelen om de positie van kwetsbare groepen

te volgen en aan ca. 70 gasten die buiten de

Hiervoor worden vele ideeën naast elkaar gelegd

te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de

wedstrijden om gebruik willen maken van de

om uiteindelijk half 2018 dit te hebben afgerond.

sociaaleconomische positie van de regio.

ontmoetingsplek.

In de Grolsch Veste is begin 2016 een

Tot half 2017 konden de uitgenodigde gasten

ontmoetingsplek “Scoren in de Veste” ingericht

gratis gebruik maken van de aangeboden

waar de maatschappelijke partners activiteiten

dranken, maar er is besloten om van de gasten

kunnen ontwikkelen, die passen binnen het

een minimale vergoeding te vragen in de vorm van

kader van de gemaakte afspraken. “Scoren in

€ 1,50 per consumptie. Dit is gedaan om toch de

de Veste” vormt tevens de basis waar tijdens de

financiële risico’s tot een minimum te beperken,

thuiswedstrijden van FC Twente de wedstrijden

maar ook om het drankgebruik binnen de perken

kunnen worden beleefd. De zgn. ontmoetingsplek

te houden. Opmerkelijk is dat dit nauwelijks tot

is sober ingericht en ontdaan van alle overbodige

kritiek van de gasten heeft geleid.

luxe. Dit is een bewuste keuze ingegeven door de

is op wedstrijddagen geopend tot een uur voor

positie van de Stichting die de verbinding met de

en een uur na de wedstrijden. De ruimte wordt

samenleving in deze plek tot uiting wil brengen,

beheerd door uitsluitend vrijwilligers die daar veel

maar ook door de toen wankele financiële basis

tijd en energie in hebben gestoken. De komende

waarmee

de
de
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De ruimte

9. Walking Football
Walking Football is een van oorsprong Engelse

900.000 van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers

eerst het vertrekpunt bepaald. Een tweetal opties

vondst. Eredivisie CV heeft in samenwerking

in Nederland voelen zich eenzaam. Hun sociale

komen daarbij in beeld. Als eerste het walking

met het Nationaal Ouderenfonds de spelvorm

kring wordt kleiner naarmate zij ouder worden,

football geheel onder te brengen bij FC Twente en

naar Nederland gehaald, verder uitgewerkt

zeker nadat zij zijn gestopt met werken. Tal van

als tweede een samenwerkingsvorm op te zetten

en via Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s)

activiteiten, vaak door de overheid geïnitieerd,

met amateurverenigingen in de regio Twente.

geïntroduceerd als OldStars. Maar niet alleen

zijn er op gericht senioren letterlijk en figuurlijk in

BVO’s zien de voordelen van deze voetbalvorm,

beweging te krijgen. Walking Football is één van

Gelet op de uitgangspunten, zoals hiervoor

ook steeds meer amateurverenigingen starten

die activiteiten. Walking Football verbetert ook het

beschreven, ligt het voor de hand te kiezen voor de

met Walking Football.

gezondheidsaspect.

tweede optie. Gebruik kan dan worden gemaakt
van de kracht van de vele amateurverenigingen.

Bij deze nieuwe voetbalvorm spelen zeventallen

Vanuit de in 2003 geformuleerde kenwaarde

Een groot voordeel is dat de nieuwe voetbalvorm

op een kwart speelveld met en tegen andere

Solidariteit is het initiatief ontstaan om vanuit

onder brede aandacht wordt gebracht. De rol

voetballers. Er mag, geheel zoals de naam doet

‘scoren in de wijk’ invulling te geven aan de

van FC Twente is dan een overkoepelende

vermoeden, niet gerend worden, de bal niet

nieuwe vorm van voetbal: Walking Football.

en faciliterende rol.

boven heuphoogte komen en het maken van

Immers een voetbalclub hoort een rol te spelen

krijgen handleiding en handreikingen voor het

slidings is niet toegestaan. Deze regels zijn er om

in de samenleving en een brug te bouwen tussen

introduceren van deze nieuwe voetbalvorm. In

blessures te voorkomen.

mensen, zonder onderscheid van ras, geslacht,

de opzet van KNVB en ECV wordt uitgegaan van

levensbeschouwing of nationaliteit in de breedste

periodieke (wekelijkse) bijeenkomsten. Deze

Niet alleen het voetballen staat centraal, maar

zin van het woord. Met deze solidariteitsgedachte

bijeenkomsten worden gevormd door enerzijds

juist het samenzijn en het onderhouden van

keert FC Twente terug naar de basis, naar de

een sociale component (onderlinge contacten

sociale contacten, bijvoorbeeld na afloop in de

buurten en de plek waar de voetbalclub vandaan

etc.) en anderzijds training. Gelet op de doelgroep

kantine. Eenzaamheid onder senioren is een

komt: de vereniging.

(60+) is werd gekozen voor het spelen van

groot maatschappelijk probleem. Meer dan
1 miljoen van de 4,1 miljoen 55-plussers en
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De amateurverenigingen

onderlinge wedstrijden voorafgegaan door een
Om een goede organisatie op te zetten werd

goede warming up. Vanuit die organisatie werden

er regelmatig demowedstrijden gespeeld in de

Het Walking Football heeft een behoorlijke

in om het Walking Football ook in Duitsland van

omliggende gemeenten om het Walking Football

vlucht genomen. Er zijn nu 3 Enschedese clubs

de grond te krijgen. Op 6 oktober hebben we met

meer en beter onder de aandacht te brengen.

wekelijks actief met Walking Football. Ongeveer

het team van FC Twente wederom deelgenomen

Ook hebben een tweetal deelnemers de cursus

50 ouderen voetballen nu wekelijks in Enschede.

aan het jaarlijkse landelijke toernooi in Den Haag.

trainer Walking Football gevolgd. Een structurele

De nieuw opgerichte stichting WFTE heeft een

Dit wordt georganiseerd door de ECV. Een zeer

competitie ligt niet het vooruitzicht.

voltallig bestuur en een degelijke website. We

geslaagde dag maar graag zouden de deelnemers

hebben demonstratietoernooien gehouden in o.a.

wat meer betrokkenheid zien vanuit FC Twente. Er

In de startsituatie werd begonnen worden met

Kaiserau (Duitsland), Zwolle en Gelsenkirchen,

is een hechte samenwerking tussen de stichting,

spelers vanuit de traditionele voetbalverenigingen.

maar ook bij de vitaliteitsmarkt van het FBK-

Ouderenfonds en Menzis. Het Ouderenfonds

Spelers van Sportclub Enschede, Sportlust,

Games en een ouderenbeurs in het Diekman.

helpt ons met het aanvragen van subsidie.

Victoria, HVV Tubantia en ook VV Markelo

Vanuit diverse dorpen is gevraagd om mee te

In november hebben we het eerste Walking

hebben het Walking Football opgezet. Daarnaast

helpen om het voetbal op te zetten. Zo zijn we in

Football-toernooi gehouden waar veel media-

zal

Markelo, Wierden, Enter en Hellendoorn geweest

aandacht voor geweest is. De 50 deelnemers

met het demonstratieteam van FC Twente. In

kregen allen een kaart voor FC Twente-ADO en

Hengelo en Oldenzaal hebben we adviezen

een FC Twentesjaal van Menzis aangeboden.

Sportaal

van

de

gemeente

Enschede

ondersteuning bieden.
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Vanuit dit vertrekpunt zal het Walking football

gegeven waardoor ze nu in het voorjaar 2018

verder

overige

willen starten met Walking Football. Zo hebben

Enschedese verenigingen. In een later stadium

we ook een presentatie gegeven aan het bestuur

zal bezien worden of dit concept in de regio kan

van Sparta Enschede en hebben we tijdens hun

worden uitgerold. Om de organisatie rondom

seniorendag 60 ouderen laten kennismaken

het Walking Football beter te structureren is er

met Walking Football. Ook helpen we een partij

met hulp van “Scoren in de Wijk” een Stichting

in het Duitse Schüttorf met het opzetten van

opgericht met als naam “Stichting Walking

Walking Football. Eén van de hoogtepunten was

Football Twente Euregio” met als taak om

een wedstrijd in de Veltins-Arena van Schalke04

tezamen met “Scoren in de Wijk” de organisatie

in

beter vorm te geven.

“Mitglieder”. Schalke04 schakelt onze hulp vaak

uitgerold

worden

naar

de
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Gelsenkirchen,

Duitsland

voor

30.000

Aantal deelnemers: 50
Partners: St. WFTE (Stichting Walking Football Twente-Euregio), Menzis, Ouderenfonds,
Sportclub Enschede, Sportlust Glanerbrug,
VV Victoria ‘28

14. Toekomst
Niet

alleen

particulieren,

maar

ook

veel

In het verslagjaar zien we hoe “Scoren in de wijk”

Ook met deze projecten wordt zwaar ingezet

organisaties willen graag betrokken worden bij de

vraagstukken aanpakt die mensen buitenspel

op monitoring en evaluatie onder leiding van

maatschappelijke poot van FC Twente. “Scoren

plaatst. Zo is er inzet geweest voor mensen met

Bas Denters van de Universiteit van Enschede.

in de wijk” heeft met tientallen organisaties op

een verstandelijke beperking, vluchtelingen,

Mochten de projecten succesvol zijn, dan biedt

enig moment contact. Dit neemt niet weg dat

mensen in een situatie van langdurige armoede

dit perspectief op een effectieve aanpak van het

organisaties ook hun belangen hebben en sommige

en gezinnen die op het punt van integratie

probleem in kwestie.

onvoldoende meewerken om een bepaald belang

achterblijven.

te dienen. Zeker op het punt van bevordering

Naast de nieuwe projecten zal aan de bestaande

van de leefbaarheid in de wijk, is het niet

Het gaat hierbij vaak om de ontwikkeling van een

projecten de nodige aandacht worden gegeven

gemakkelijk een bestaande aanpak te veranderen.

aanpak die ook na de projectperiode gehanteerd

met het oog op verbetering. Daarnaast is er de

kan worden. Een en ander kan pas een vervolg

opgave om het bedrijfsleven meer te betrekken

krijgen na een grondige evaluatie.

bij de oplossing van sociale vraagstukken.

Organisaties willen best samenwerken, maar het
moet wel voordelen opleveren voor hun instelling.
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Ongetwijfeld zijn er bedrijven die al niet via “Scoren

Teleurstellend is dat ook sommige bewoners-

Twee projecten vergen de komende jaren

in de wijk” hun MVO-beleid gestalte willen geven.

organisaties niet altijd bereid zijn tot een meer

bijzondere

het

Samenwerking met de commerciële afdeling

effectieve aanpak van zaken die de wijk betreffen.

meerjarenproject “Supporter van elkaar” en het

van FC Twente is nodig om deze betrokkenheid

Men heeft zich een gevestigde positie verworven

project “Community aan zet”. Deze projecten

verder en breder te ontwikkelen.

en men is al druk genoeg met de bestaande

zijn experimenteel van karakter en beogen een

zaken.

uitermate

effectieve aanpak te ontwikkelen om mensen uit

belangrijk, maar kan soms ook een rem zijn op

een spiraal van armoede te krijgen of zoals in het

nieuwe ontwikkelingen. Het is van belang dit te

project ‘Community aan zet’ gezinnen die achter

onderkennen en het met de bewoners hierover te

lopen op het vlak van integratie door de eigen

hebben.

gemeenschap te laten helpen.

Bewonersparticipatie

is
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aandacht.

Het

betreft

