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De verbindende kracht van voetbal
Sport is er voor iedereen en verbindt mensen en bevolkingsgroepen. Sportverenigingen kunnen
een belangrijke maatschappelijke rol vervullen in de wijken en buurten. Met name topsporters
zoals profvoetballers worden vaak gezien als iconen die bij uitstek in staat zijn om mensen te
stimuleren actief te worden in hun wijk, om te gaan sporten of zich in te zetten als vrijwilliger.
De samenleving kan dus veel profijt hebben van een maatschappelijk geëngageerde betaald
voetbalorganisatie.
RKC WAALWIJK
Het seizoen 2009/2010 was een zwarte bladzijde uit de historie van RKC WAALWIJK. De club
degradeerde naar de Jupiler League - het tweede profniveau van Nederland - en op financieel
gebied was er een begrotingstekort van ruim drie miljoen euro. Het voortbestaan van de club
kwam door de financiële instabiliteit in gevaar. Uiteindelijk speelde de gemeente Waalwijk een
essentiële rol in het voortbestaan van de club. Door middel van een huurverlaging en financiële
steun kon de club blijven acteren in het betaalde voetbal. De gemeente Waalwijk eiste in het
reddingsplan dat RKC WAALWIJK voortaan ook een maatschappelijke rol ging vervullen in de
regionale samenleving.
Platform maatschappelijk ondernemen
Verschillende organisaties die actief zijn in de Waalwijkse samenleving werken al enige jaren
samen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Diverse projecten waaronder het Beursplein - zijn hierdoor ontstaan. De betrokken organisaties wilden de
maatschappelijke samenwerking een structurele en geborgde basis geven. Hierdoor werden
op18 februari 2011 door een zevental partners de krachten gebundeld. Met het ondertekenen
van een intentieovereenkomst werden de partijen verenigd in het platform maatschappelijk
ondernemen. Centrale doelstellingen die werden opgenomen waren ‘werken aan de wijk’ en
‘iedereen doet mee’.
Stichting Samen RKC
Na diverse succesvolle projecten en activiteiten is het platform op 3 september 2012
getransformeerd tot stichting Samen RKC. In de stichting participeren op dit moment een
zevental organisaties bestaande uit: Casade, SG de Overlaat, WML Facilitair, Contour de Twern,
Baanbrekers, gemeente Waalwijk en RKC WAALWIJK. Met een gezamenlijke koers en heldere
doelen is er de afgelopen seizoenen gestructureerd gewerkt aan een sociaal sterkere
samenleving in regio De Langstraat.
Namens de stichting zijn een coördinator en projectleider verantwoordelijk voor het ontwikkelen
van projecten en activiteiten die betrekking hebben op de centrale thema’s: gezondheid &
bewegen, respect & samenleven en educatie & talentontwikkeling. De organisatie van de
stichting bestaat uit een bestuur: Otto Dooijes (SG de Overlaat), Jan van Kessel (Casade), Jan
Verhulst (RKC WAALWIJK) en Raad van Toezicht; Marianne van der Zee (Contour de Twern),
Marion van Limpt (Baanbrekers), Hans Bax (WML Facilitair) en Jan Goossens (Gemeente
Waalwijk). Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen en is belast met het besturen
van de stichting. De raad van toezicht bestaat uit vier leden en houdt toezicht op het dagelijks
bestuur. Per seizoen worden negen projecten – onderstaand een overzicht – georganiseerd in
regio De Langstraat.
Respect & Samenleven:
- RKC Street League
- Samen RKC Wijkgericht
- Ieder1Gelijk

Gezondheid & Bewegen:
- RKC WaalWijkBattle
- Scoren voor Gezondheid
- OldStars
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Educatie & Talentontwikkeling:
- JongRKSafe
- De Voorzet
- Verlenging

Missie:
“Stichting Samen RKC is samenwerken aan respectvol samenleven, talentontwikkeling en gezond leven in regio De Langstraat.”
Visie:
“Stichting Samen RKC wil haar missie realiseren door het organiseren van projecten & activiteiten waarbij de verbindende kracht van
sport in samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden wordt ingezet.”

Gezond en Vitaal:

Niemand Buitenspel:

Effect:
- Per seizoen 1500 geregistreerde deelnemers
aan gezondheid bevorderende projecten;
- Per seizoen minimaal 3 projecten in de
gemeenten van regio De Langstraat.

Effect:
- Per seizoen zijn 50 stageplekken gecreëerd;
- Per seizoen zijn 30 vrijwilligers gebonden;
- Per seizoen zijn 10 participatieplaatsen
gerealiseerd.

Output:
- Gezonder leefklimaat voor zowel jong en oud;
- Per seizoen 20.000 contactmomenten.

Output:
- Stagiaires van verschillende opleidingsniveaus
kunnen talenten ontwikkelen in het speelveld;
- Alle vrijwilligers verrichten per seizoen minimaal
40 uur vrijwilligerswerk;
- Voor 5 kandidaten met afstand tot de
arbeidsmarkt is het Mandemakers Stadion dé
springplank naar betaald werk.

Samen RKC Goals:

Hét Speelveld:

Effect:
- Het stabiliseren en ontwikkelen van een
gezonde en professionele toekomst.
- Effecten en resultaten van projecten worden
helder in kaart gebracht.

Effect:
- Minimaal 25 Maatschappelijk Partners
ondersteunen de projecten van Samen RKC;
- Minimaal 20 sportverengingen uit De Langstraat
maken deel uit van het convenant ‘amateursport’.

Output:
- Gestructureerd vrijwilliger/stage beleid;
- Professionaliseren functies en projecten van
Samen RKC.

Output:
- Verbonden met het bedrijfsleven uit de regio;
- Structurele samenwerking met sportverenigingen
uit regio de Langstraat.
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