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1. Samenvatting  
En gestaag werken we  aan de verdere professionalisering van de organisatie en aan verbinding met  de 
inwoners , verenigingen en bedrijven in de Langstraat. 
Een terugblik op het afgelopen jaar in één zin. Het was een goed jaar voor Samen RKC. Met trots kunnen we 
melden dat net als in de vorige jaren de doelstellingen behaald zijn. 
Veel dank daarvoor gaat uit naar onze nieuwe coördinator Anke te Boekhorst. Voortvarend heeft zij het 
programma opgepakt en leiding gegeven aan het team van stagiaires, voetballers van RKC en vrijwilligers die 
uitvoering geven aan de activiteiten van Samen RKC. 
Ook ben ik er trots op dat het steeds beter lukt om de verbinding met anderen aan te gaan. Het aantal 
verenigingen dat met Samen RKC samenwerkt is weer gestegen, net als het aantal bedrijven dat 
maatschappelijk partner is geworden en last but not least  de buurtsportcoaches werkzaam in de gemeente 
Waalwijk en Samen RKC weten elkaar in de praktijk steeds beter te vinden. 
In het afgelopen seizoen hebben we ook een nieuw beleidsplan geschreven. Ons nieuwe beleidsplan - ons 
koersdocument voor de komende 2 jaren - sluit goed aan bij de toekomstvisie  van de gemeente Waalwijk. 
Met voetbal als de verbindende kracht willen wij samen met anderen een bijdrage leveren  aan de 
Langstraat samenleving. Het opzoeken van nieuwe terreinen  als de bestrijding van eenzaamheid en 
inburgering van arbeidsmigranten  en statushouders zullen daar niet bij worden geschuwd. 
 
Ik wens u veel leesplezier en enthousiast geworden van  de daadkracht van Samen RKC nodig ik u uit om met 
ons te verkennen wat we samen nog meer kunnen doen voor de Langstraat samenleving. 
 

Met maatschappelijke groet, 

Het bestuur van Samen RKC, 
 
Jan van Kessel 
Veronique Koolen 
Silvia Costa 
Frank van Mosselveld 
Stephan van Engelen 
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2. Missie/visie Samen RKC 
Sinds de oprichting van stichting Samen RKC hebben alle partners de intenties en doelstellingen concreet 
geformuleerd in het beleidsplan. 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. 
 
De speerpunten in de projecten en activiteiten van stichting Samen RKC hebben affiniteit met de thema’s:  

 gezondheid & bewegen,  

 educatie & talentontwikkeling  

 respect & samenleven. 
 
3. Doelstellingen seizoen 2017-2018 
 
Doelstelling 1: Minimaal 1500 deelnemers hebben deelgenomen aan gezondheid bevorderende projecten 
waarvan 75% voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 
 
Deze doelstelling is gerealiseerd. Het afgelopen seizoen hebben 1525 deelnemers deelgenomen aan 
onderstaande projecten van stichting Samen RKC.  
 

Project Aantal  
 

RKC WaalWijkBattle 60 basisschoolkinderen 

Scoren voor Gezondheid 850 basisschoolkinderen + 20 ouders 

RKC Profavontuur 67 kinderen (twee edities)  

OldStars RKC Waalwijk 28 deelnemers (40 weken lang) 

G-RKC  500 deelnemers 

 
Totaal aantal deelnemers 

 
1525 deelnemers 
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Doelstelling 2: Minimaal 30 amateurverenigingen sluiten zich aan bij het Samen RKC Amateurconvenant; 
 
Deze doelstelling is het afgelopen seizoen gerealiseerd. Het aantal amateurverenigingen dat is aangesloten 
bij het Samen RKC Amateurconvenant is dit seizoen uitgebreid van 26 naar 30 verenigingen. In de afbeelding 
hieronder staan de logo’s van de aangesloten verenigingen. 
 

 
 
 
 
 
Doelstelling 3: Minimaal 8 bedrijven sluiten zich aan als maatschappelijke partner van stichting Samen 
RKC.  
In seizoen 2017-2018 hebben 9 organisaties zich aangesloten als maatschappelijke partner van stichting 
Samen RKC. In bijlage 2 wordt een overzicht weergegeven van deze organisaties. 
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Doelstelling 4: Stichting Samen RKC organiseert minimaal twee projecten in naastgelegen randgemeenten;  
Deze doelstelling is gerealiseerd. 
 

Projecten stichting Samen RKC Waar? 
 

G-RKC Gemeente Waalwijk 

Ieder1Gelijk Gemeente Waalwijk 

Jong RKSafe Gemeente Waalwijk 

OldStars Gemeente Waalwijk 

RKC Profavontuur Gemeente Waalwijk 

RKC WaalWijkBattle Gemeente Waalwijk 

Samen RKC Wijkgericht Gemeente Waalwijk, Heusden 

Scoren voor Gezondheid Gemeente Waalwijk, Heusden 

Eén-Tweetje Gemeente Waalwijk 

 
 
Doelstelling 5: Stichting Samen RKC creëert minimaal 20 stageplaatsen (fulltime en deeltijd) per seizoen. 
Deze doelstelling is behaald; Samen RKC heeft het afgelopen seizoen 104 stageplekken gecreëerd. In bijlage 
3 wordt een overzicht weergegeven van alle stagiaires.  
 
Doelstelling 6: Op jaarbasis zet stichting Samen RKC minimaal 75 vrijwilligers in voor de diverse projecten. 
Deze doelstelling is evenals het vorige seizoen, ook het afgelopen seizoen behaald. In totaal hebben er het 
afgelopen seizoen méér dan 140 vrijwilligers geassisteerd bij de projecten van Samen RKC. In bijlage 4 treft u 
een overzicht.    
 
De doelstellingen in het seizoen 2017 – 2018 zijn vrijwel allemaal behaald. Een mooi resultaat dat ook past in 
onze historie; Wat je je voorneemt realiseer je ook en liever nog meer. Naast het succes zijn er ook nog op 
de achtergrond allerlei ontwikkelingen gaande om nieuwe projecten van de grond te krijgen en de huidige 
projecten verder te ontwikkelen. Ook was dit een jaar waar veel aandacht is uitgegaan naar de bekendheid 
van Samen RKC in de regio, door nadrukkelijker aanwezig te zijn zowel in de media, als actief te zijn binnen 
lokale netwerken hoopt stichting Samen RKC hier aankomend seizoen nog  meer stappen in te maken. 
 
4. Vooruitblik seizoen 2018-2019   
Onderstaande doelstellingen dienen het komend jaar via de diverse projecten gerealiseerd te worden.  
 

1. Minimaal 1500 deelnemers hebben deelgenomen aan gezondheid bevorderende projecten  
waarvan 75% voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen; 

2. Minimaal één activiteit gericht op de integratie van arbeidsmigranten met behulp van 
sport/bewegen wordt gerealiseerd; 

3. Minimaal 10 bedrijven sluiten zich aan als maatschappelijke partner van stichting Samen RKC; 
4. Stichting Samen RKC organiseert minimaal drie projecten in naastgelegen randgemeenten; 
5. Stichting Samen RKC creëert minimaal 40 stageplaatsen (fulltime en deeltijd) per seizoen; 
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5. RKC WaalWijkBattle  
In het seizoen 2012/2013 is stichting Samen RKC gestart met het project RKC WaalWijkBattle, dé 
straatvoetbalcompetitie van Waalwijk. Het project bestaat uit voetbalwedstrijden waarbij teams uit 
verschillende wijken van Waalwijk tegen elkaar strijden. Met een uniek bonus/malussysteem kunnen 
deelnemers extra punten verdienen. Verschillende normen en waarden zijn verweven in de 
competitiewedstrijden zodat er op een speelse manier aandacht aan wordt besteed. Daarnaast zijn de wij(k)-
klussen en themamiddagen een middel om op een laagdrempelige en speelse manier de doelgroep te 
informeren en bewust te maken. Daarnaast hebben dit seizoen de FIFA wijktoernooien hun intrede gemaakt. 
Hierdoor sluit het project beter aan op de beleefwereld van de doelgroep. Door deze toernooien op locaties 
in de wijk te houden wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de lokale betrokkenheid. Het project is 
gekoppeld aan het thema gezondheid & bewegen. 

 

5.1. Terugblik vijfde editie 
Het afgelopen seizoen (2017-2018) hebben 38 deelnemers deelgenomen aan de RKC WaalWijkBattle.  
De deelnemers waren verdeeld over vijf verschillende (wijk)teams. Daarnaast mochten de deelnemers van 
de RKC WaalWijkBattle ook vrienden en klasgenoten uitnodigen voor de FIFA wijktoernooien, die niet 
deelnamen aan de RKC WaalWijkBattle. In totaal hebben 60 kinderen deelgenomen aan activiteiten van de 
RKC WaalWijkBattle. 

Inzet vrijwilligers 
Wedstrijdcoördinator en scheidsrechter: 32 leerlingen van SG de Overlaat (opleiding Dienstverlening & 
Producten)  
Teambegeleiders: Ouders/verzorgers en buurtbewoners 

Speelrondes 
De 25 speelronden zijn het afgelopen seizoen goed bezocht door buurtbewoners uit de verschillende wijken 
van Waalwijk. Het project heeft daarmee bijgedragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk.  

Wij(k)-klussen 
Naast het voetballen hebben de teams ook verschillende wij(k)-klussen uitgevoerd voor extra punten in het 
eindklassement. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende klussen; 

 Kerstmarkt voor ouderen 

 Kerstkaarten maken voor het goede doel 

 Kerststukjes maken voor het goede doel 

 Verzorgde middag voor bewoners van Antoniushof 
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FIFA wijktoernooien 
Een nieuw element dit seizoen zijn de FIFA wijktoernooien, 
waarbij op locaties in de wijk door de teams een FIFA 
toernooi op Playstation 2 gespeeld werd. Bij elk toernooi 
konden 3 kinderen zich kwalificeren voor het eindtoernooi in 
het Mandemakers Stadion. Op de middag van dit 
eindtoernooi konden nog drie andere kinderen zich 
kwalificeren door middel van een schietoefening op het 
veld. Met dit eSports element sluit de RKC WaalWijkBattle 
beter aan op de belevingswereld van de doelgroep, en zorgt 
het tegelijkertijd dat de verbondenheid met de wijk vergroot 
wordt doordat de toernooien in de wijk plaatsvinden. 

Wijk Locatie FIFA wijktoernooi 

Meerdijk Sporthal de Slagen 

Landgoed Driessen Buurthuis Bloemenoord 

Baardwijk Balade 

 

Voetbalclinics 
RKC Waalwijk spelers Roland Bergkamp, Dylan Seys en de trainers van stichting Samen RKC hadden een leuk 
en gevarieerd programma opgezet voor deze clinic. Waar de wijken normaliter tegen elkaar strijden had de 
organisatie er deze keer voor gekozen om iedereen op te splitsen. Gezamenlijkheid, teamwork en individuele 
talenten waren de belangrijkste pijlers voor deze middag. De clinic bestond uit vier verschillende 
onderdelen, zo was er een pass- en trapoefening, een partijspel en verschillende oefeningen op het gebied 
van techniek. Bij ieder onderdeel stond een specialist om de kinderen de juiste vaardigheden bij te brengen 
of juist te verbeteren. 
 
Bij de tweede clinic waren het RKC Waalwijk spelers Saïd Bakhari en Mohamed Mezghrani die samen met de 
trainers van stichting Samen RKC de trainingsvormen begeleidden. Omdat de laatste fase van de RKC 
WaalWijkBattle in was gegaan werd ervoor gekozen om te focussen op teamwork van de wijkteams, en 
elkaar net nog even beter weten te vinden in het veld. Tijdens de clinic gingen alle teams de vier 
verschillende onderdelen langs, waarna afgesloten werd met meerdere partijspellen.  
 
5.2. Activiteitenoverzicht 
 

Maand Activiteit Aantal 
 

Oktober 2017 Aftrapbijeenkomst in het Mandemakers Stadion  

November 2017 t/m april 2018 Wedstrijden RKC WaalWijkBattle 25 speelrondes  

December 2017 Clinic met spelers van RKC Waalwijk  

Januari 2018 FIFA wijktoernooien  

Februari 2018 Indoor voetbaltoernooi bij ’t Soccerhome  

Maart 2018 Finale FIFA wijktoernooi in het Mandemakers 
Stadion 

 

April 2017  Clinic met spelers van RKC Waalwijk  

December 2017 t/m april 2018 Wij(k)-klussen 4 wij(k)-klussen 

April 2018 Afsluiting in het Mandemakers Stadion  

 
 
 



9 

Samen RKC | Akkerlaan 2, 5143 ND  Waalwijk  
 

5.3. Projectdoelstellingen 2018-2019 
 
Afgelopen seizoen heeft de RKC WaalWijkBattle minder deelnemers gehad dan het voorafgaande seizoen. 
Voorkomen dient te worden dat dit een trend wordt, en zodoende zal meer aandacht worden besteed aan 
de promotie, maar ook wordt tegemoet gekomen aan de belevingswereld van de doelgroep middels de FIFA 
wijktoernooien. Hierbij dienen de doelen van de RKC WaalWijkBattle wel bewaakt te worden. Dit gebeurt 
onder andere door deze toernooien in de wijk plaats te laten vinden en tijdens deze activiteiten worden de 
teams ook beoordeelt op sportiviteit en respect voor elkaar met behulp van het bonus/malussysteem.  
 

1. Het stimuleren van sportiviteit en onderling respect onder de deelnemers en de begeleiding; 
2. Toename aantal deelnemers; 
3. Vergroten sociale cohesie tussen deelnemende wijken; 
4. Samenwerking met SG de Overlaat verder ontwikkelen; 
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6. Scoren voor Gezondheid 
In het seizoen 2017/2018 hebben in totaal 850 leerlingen uit de gemeente Waalwijk en Heusden 
deelgenomen aan Scoren voor Gezondheid. Tijdens het 10-weken durende programma namen leerlingen 
deel aan allerlei activiteiten waarbij gezonde voeding en voldoende beweging centraal stond. Scoren voor 
Gezondheid wordt door alle (deelnemende) basisscholen uit de gemeente Waalwijk beschouwd als een 
succesvol project om de onderwerpen gezondheid en bewegen op een laagdrempelige manier te 
behandelen. 

 

 

6.1. Terugblik zesde editie  
Het project is gestart met een Kick-off filmpje welke is geschoten met de betrokken partijen in het 
Mandemakers Stadion. Dit filmpje was de start voor een periode met (na)schoolse sport- en 
beweegactiviteiten, Cruyff Court 6 vs 6 kampioenschappen, Samen RKC Gezond, lessen die toewerken naar 
een zelf opgestelde klassenafspraak, speciale Scoren voor Gezondheid gymlessen, een thema-avond voor 
ouders en leuke, leerzame supermarktspeurtochten voor kinderen.  
Na tien weken kwamen de leerlingen naar het Mandemakers Stadion om het project middels een eindclinic 
af te sluiten. Tijdens de eindclinic stonden verschillende sport- en spelactiviteiten uitgestald, zoals dansen, 
honkbal, vechtsport, voetbal, en handbal. Regionale sportverenigingen kregen de ruimte om hierbij 
aanwezig te zijn. 

Het project Scoren voor Gezondheid werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Waalwijk, gemeente 
Heusden, GGD Hart voor Brabant, Brabant Water en regionale supermarkten. 
 
Deelnemende scholen  

 Pieter Wijten, Waalwijk 

 De Vrijhoeve, Sprang-Capelle 

 Besoyen, Waalwijk 

 Pater v.d. Geld, Waalwijk 

 Baardwijk, Waalwijk 

 Hoef- en Hugo, Waalwijk 

 De Brug, Waspik 

 Van der Heijden, Waalwijk 

 De Rank, Sprang-Capelle 

 De Bussel, Vlijmen 

 Jongleren, Drunen 

 Duinsprong, Drunen 
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 ’t Palet, Vlijmen 

 Bolster, Drunen 

 JPS, Heusden 

 Dromenvanger, Heusden 

 Olof Palme, Drunen 

 Wilgen, Vlijmen 

 Vijfhoeven, Vlijmen 

 Lambertus, Haarsteeg 
 

 

6.2. Projectdoelstellingen 2019 
Naast het aanbod van extra sportdeelname is de centrale doelstelling om deze leeftijdscategorie en ouders 
bewuster te maken van het nastreven van een gezonde leefstijl. Uit het gemeentelijk rapport 
Volksgezondheid van GGD Hart voor Brabant blijkt dat het overgewicht van de doelgroep 10- tot en met 11-
jarigen hoger dan kinderen in de regio is. Het is daardoor belangrijk dat het project wordt ingebed in het 
gemeentelijk beleid en jaarlijks terugkeert om zodoende het gezonde leefstijl klimaat van de doelgroep te 
verbeteren. 

1. Het stimuleren en bewustwording van een gezonde leefstijl bij de doelgroep en ouder(s)/verzorger(s); 
2. Gratis sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Waalwijk; 
3. Beperken overgewicht bij doelgroep; 
4. Toename aantal deelnemers (enkel groep 6 leerlingen); 
5. Integratie van sportactiviteiten in het programma; 
6. Verhogen van ouderbetrokkenheid bij het project. 

6.3. Activiteitenoverzicht 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maand 
 

Activiteit 

Januari 2018 Kick-off Scoren voor Gezondheid gemeente Heusden 

Februari 2018 Kick-off Scoren voor Gezondheid gemeente Waalwijk 

Maart 2018 Thema-avond voor ouders 

Maart 2018 Cruyff Court Kampioenschappen 

Maart 2018 Eindclinic gemeente Waalwijk, Mandemakers Stadion 

Maart 2018 Eindclinic gemeente Heusden, Mandemakers Stadion 
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Supermarktspeurtocht 
  

  

Dinsdag 16 januari Bolster, Drunen Jumbo Drunen 

Dinsdag 23 januari Dromenvanger, Heusden Coop Oud Heusden 

Donderdag 25 januari Duinsprong, Drunen AH Mexicoplein 

Dinsdag 30 januari Olof Palme, Drunen AH Mexicoplein 

Dinsdag 6 februari Wilgen/Vijfhoeven, Vlijmen EMTÉ Vlijmen 

Woensdag 7 februari De Vrijhoeve, Sprang-Capelle Plus Frans Andriesen 

Dinsdag 20 februari OBS van der Heijden, 
Waalwijk 

Plus Stephan van Engelen 

Donderdag 22 februari De Rank, Sprang-Capelle Plus Frans Andriesen 

Vrijdag 23 februari Baardwijk, Waalwijk EMTÉ Grotestraat 

Dinsdag 27 februari Kompas, Nieuwkuijk Coop Vlijmen 

Dinsdag 27 februari CBS De Brug, Waspik Plus Picokrie 

Woensdag 28 februari Besoyen, Waalwijk AH de Els 

Vrijdag 2 maart Hoef-Hugo, loc. Hugo, 
Waalwijk 

AH Janssen 

Dinsdag 6 maart Bussel, Vlijmen EMTÉ Vlijmen 

Dinsdag 6 maart Pater vd Geld, Waalwijk Plus Stephan van Engelen 

Maandag 12 maart Pieter Wijten, Waalwijk AH Janssen 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samen RKC Gezond 
 

 

Maandag 5 februari Pieter Wijten, Waalwijk 

Dinsdag 20 maart Hoef-Hugo, loc. Hoef, Waalwijk 

Donderdag 22 maart Besoyen, Waalwijk 
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7. Ieder1Gelijk 
Gedurende het project Ieder1Gelijk worden de onderwerpen “antidiscriminatie, pesten en respect” 
bespreekbaar gemaakt in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Middels diverse voetbal- en 
sportvoorbeelden worden thema’s interactief en op een laagdrempelige manier besproken met de 
leerlingen. Bij deelname ontvangt de school een lespakket waar de leerkracht mee aan de slag kan gaan in 
de klas. Naast de lessen en presentatie staat er gedurende de week ook een sport- en speldag op het 
programma, waarbij het zelfverdedigingselement wordt gegeven in samenwerking met RYU Waalwijk. De 
thema’s die in de klas worden besproken zijn dan verweven in verschillende spelonderdelen. Ter afsluiting 
van de week krijgen de deelnemende klassen een referentiebord met daarop 6 respectregels zodat het 
project óók na afloop, fysiek aanwezig blijft in de klas. 
 

- Iedereen is welkom bij ons op school 

- Niemand lacht een ander uit, samen lachen is veel leuker 

- Wij helpen en vertrouwen elkaar! 

- Als je ruzie hebt praat je het uit of ga je naar de leerkracht 

- Je wordt voor mij pas een held, als je niet vloekt of scheldt! 

- Je doet niemand pijn en maakt geen ruzie! 
 

 
 
7.1. Ieder1Gelijk VO 
Afgelopen seizoen is in samenwerking met buurtsportcoach team Waalwijk een pilot gedraaid op SG De 
Overlaat om zo Ieder1Gelijk zijn intrede te laten doen in het voortgezet onderwijs. Tijdens dit traject worden 
de onderwerpen antidiscriminatie, (cyber)pesten, respect, en weerbaarheid behandelt in de klassen 1 en 2 
van het voortgezet onderwijs. Hierbij worden de methoden van Ieder1Gelijk en Rots en Water 
gecombineerd. Elke les wordt één thema behandelt en middels het behandelen theorie, oefeningen en een 
reflectie bespreekbaar gemaakt. 
 
 
 
 
 
 



14 

Samen RKC | Akkerlaan 2, 5143 ND  Waalwijk  
 

7.2. Terugblik afgelopen jaar 
 

 

 
 
7.3. Vooruitblik komend schooljaar 
Het komende jaar gaan de deelnemers aan het project gebruik maken van het nieuwe lesboekje. Daarnaast 
is het streven om na een laatste verbeteringsslag, het project aan te bieden aan alle middelbare scholen in 
de gemeente Waalwijk. Onderstaande projectdoelstellingen blijven nog altijd van kracht voor de uitvoering 
van Ieder1Gelijk.  
 

1. Bewustwording van inhoud/invloed van de onderwerpen antidiscriminatie, stop pesten en respect; 
2. Verdrijven van pestgedrag en discriminatie op basisscholen, middelbaar onderwijs en sportvelden; 
3. Benadrukken van het belang van een goede onderlinge samenwerking;  

 

 
 
 
 
 
 

Basisschool Aantal 

Baardwijk 30 

Besoyen 46 

Villa Vlinderhof 56 

Teresia 19 

Van der Heijden 20 

Zilverlicht 34 

  

SG De Overlaat 45 
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8. G-RKC 
Afgelopen seizoen heeft de tweede editie van het G-RKC plaatsgevonden. Dit project bestaat uit drie 
activiteiten waarbij verschillende doelgroepen aangesproken worden. Het Rabobank G-RKC toernooi richt 
zich op de bestaande G-voetbalteams, waarbij de G-RKC clinic zich juist meer richt op de individuele sporter. 
Teams zijn natuurlijk ook van harte welkom op deze avond. Het project wordt afgesloten met een thema-
avond, welke dusdanig is ingericht dat kennisdeling onder de aanwezigen gefaciliteerd wordt. Op deze 
manier levert Samen RKC een bijdrage aan de stimulatie van sporten voor mensen met een beperking. De 
samenwerking met voornamelijk de Rabobank, Fonds Gehandicaptensport en de KNVB is tijdens dit project 
erg waardevol gebleken.  
 

 
 
8.1. Overzicht activiteiten  
 
Rabobank G-RKC Toernooi 
Op zondag 10 september stond de tweede editie van het Rabobank G-RKC Toernooi op de agenda. Met een 
zeer uitgebreid aantal van liefst tweehonderdvijftig deelnemers, verdeeld over 19 teams, werd er een zeer 
geslaagd toernooi georganiseerd. Verdeeld over vier poules werden er in totaal 40 wedstrijden gespeeld op 
de velden, waarop doeltjes stonden van buurverenigingen WSC Waalwijk en VV Baardwijk. In een heerlijk 
zonnetje konden de voetballers hun wedstrijden spelen, al was er ook nog voldoende te doen rondom het 
stadion. Er waren luchtkussens aanwezig, maar ook een Rabobank rodeopaard zorgde voor het nodige 
vermaak. 
 
Voetbalclinic in het Mandemakers Stadion 
Op woensdagavond 22 november was het een drukte van belang in het Stadion. RKC Waalwijk verzorgde 
namelijk een training voor mensen met een beperking. De clinic werd gegeven door diverse selectiespelers, 
KNVB trainer Aschwin Versteijnen en de RKC-trainers Erwin van Breugel en Peter van den Berg. Niet 
minderen dan vijftig startten om 18:45 uur met de oefeningen. Op het veld van het Mandemakers Stadion 
waren vijf spelvormen uitgezet, elk onder leiding van een speler of trainer van RKC Waalwijk. Verschillende 
clubs die over een G-elftal beschikken, waren in grote getale aanwezig bij het evenement.  
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Thema-avond  
Ruim 20 personen vanuit meerdere voetbalverenigingen en andere organisaties hoorden op deze avond de 
ins en outs van direct betrokkenen. De KNVB en het Fonds gehandicaptensport spraken over de geschiedenis 
en de toekomst van het voetbal voor mensen met een beperking. Voetbal is er voor iedereen die er van wilt 
genieten. De avond kenmerkte zich door veel interactie tussen de deelnemers, dit was mede dankzij onze 
derde spreker, Paul Vooijs vanuit de Academie voor Sportkader – NOC*NSF. Door het delen van zijn visie op 
het sporten met een beperking kwamen de aanwezigen tot nieuwe inzichten, welke hen helpen in hun 
trainingen en omgang met mensen met een beperking. 
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9. RKC Profavontuur  
Na twee uitverkochte edities in het seizoen 2016-2017 stonden er het afgelopen seizoen wederom twee 
edities van het RKC Profavontuur op het programma. De deelnemers namen tijdens deze week in totaal vier 
dagen deel aan alle facetten van een profvoetballer, denk hierbij aan een contractondertekening, 
persconferentie, rondleiding, techniektrainingen, conditionele trainingen, een medische keuring, gezonde 
lunch en natuurlijk een echt wedstrijddebuut in het stadion. Het komende seizoen wordt het RKC 
Profavontuur onder dezelfde voorwaarden georganiseerd.  
 

 
 
9.1 Overzicht deelnemers 
 

Herfstvakantie 2017 37 deelnemers *VOL*  

Meivakantie 2018 30 deelnemers  

 
9.2. Samenwerkingspartners 

 RKC Waalwijk 

 QPA (fysiotherapeuten RKC Waalwijk) 

 Supermarkt PLUS van Engelen 

 Vermeulen en Vermeulen reclame 

 Q-promotions 

 Move Yourself (bootcamp) 

 RYU Waalwijk (bootcamp en judo) 

 Stagiaires stichting Samen RKC 
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10. Samen RKC Wijkgericht 
De naam “Samen RKC Wijkgericht” is een bundeling van diverse maatschappelijke (incidentele) activiteiten 
die in regio De Langstraat worden georganiseerd en waarbij stichting Samen RKC haar medewerking 
verleend. Onderstaande doelstellingen zijn voor Samen RKC Wijkgericht geformuleerd in het beleidsplan: 
 

1. Het vergroten en stimuleren van betrokkenheid bij bewoners in de buurt; 
2. Het verbeteren van de sociale samenhang in buurten en wijken; 
3. Verbindende kracht van voetbal inzetten om doelgroepen te activeren. 

 
Gezondheid & Bewegen: 

 Samen RKC PupCup: 150 deelnemers 

 Samen RKC Sportief: 500 deelnemers 

 Clinic ’t Vergeten kind: 100 deelnemers 

 Clinic v.v. Haarsteeg: 120 deelnemers 

 Clinic BMC Berlicum: 50 deelnemers 

 Clinic v.v. DESK: 40 deelnemers 

 Vriendinnendag Waalwijk: 100 deelnemers 

 Ladies Night Waalwijk: 40 deelnemers 
 

Educatie & Talentontwikkeling: 

 Rondleiding Mandemakers Stadion: 400 deelnemers 

 Kinderfeestjes (afgelopen seizoen): 900 kinderen 

 Goede Doelendag Walewyc: 300 deelnemers 
 
Respect & Samenleven: 

 Spelers RKC Waalwijk brengen bezoek aan Villa Pardoes: 70 deelnemers 

 Samen RKC in de Wijk: 300 deelnemers 

 Wijkactie (tijdens wedstrijden van RKC Waalwijk): 2100 deelnemers 

 Bezoek groep Prisma aan RKC Waalwijk: 20 deelnemers 
 

 
 



19 

Samen RKC | Akkerlaan 2, 5143 ND  Waalwijk  
 

11. OldStars  
Het OldStars project werd afgelopen seizoen alweer voor het zesde opeenvolgende jaar op rij georganiseerd 
bij RKC Waalwijk. Elke dinsdagochtend stonden er gemiddeld zo’n 24 spelers op het trainingsveld. Onder 
leiding van een trainer en stagiair van stichting Samen RKC werden er wekelijks leuke en uitdagende 
trainingen verzorgd in de schaduw van het Mandemakers Stadion. De OldStars groep bestaat op dit moment 
uit 28 actieve spelers.   
Met het OldStars project wil stichting Samen RKC ouderen in beweging krijgen, sociale contacten bevorderen 
en de doelgroep bewust maken van een gezonde leefstijl. Deze doelstellingen worden behaald middels 
nevenactiviteiten zoals het gezamenlijk lunchen, clinics, deelname aan toernooien en het organiseren van 
leuke activiteiten. Daarnaast organiseert Samen RKC verschillende workshops voor de deelnemers.  
 
 

 
 
 
11.1 Terugblik afgelopen seizoen 
 

Periode Activiteit 
 

Eerste seizoenshelft (20 weken) 18 trainingen 

 Eikendonkloop – maatschappelijke activiteit  

 Actieve deelname aan Eén-Tweetje – maatschappelijke 
activiteiten 

 Voetbaltoernooi bij ADO Den Haag 

 Voetbaltoernooi bij Rood-Wit 

 Voetbaltoernooi bij Estria 

 Lunch na de training (2x) 

 Bowling 

 Oefenwedstrijd OldStars RKC – NAC Breda 

 Wedstrijdbezoek RKC Waalwijk – FC Oss 

 Oefenwedstrijd OldStars RKC – Genk 
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Tweede seizoenshelft (20 weken) 20 trainingen 

 Oefenwedstrijd OldStars RKC – Willem II 

 Wedstrijdbezoek Willem II – FC Utrecht 

 Lunch na de training (2x) 

 Boottocht in de Biesbosch 

 Toernooi Veenendaal  

 Toernooi Helmond 

 Toernooi Nijmegen 

 Toernooi Mallorca 

 Oefenwedstrijd RKC – SV Orion 

 Oefenwedstrijd RKC – Estria 

 Afsluiting seizoen 
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12. Jong RKSafe 
Dienstverlening en Producten-leerlingen van SG de Overlaat ‘waken’ tijdens thuiswedstrijden over de 
veiligheid in en rondom het stadion. Onder begeleiding van gediplomeerde stewards krijgen de leerlingen 
inzicht in werkzaamheden uit het werkveld. Dit project waarborgt de gedachte dat leerlingen kunnen werken 
aan verschillende competenties door middel van een gedegen samenwerking tussen educatie en sport.  
  
De vierdejaars leerlingen worden aan het begin van het seizoen verdeeld over twee groepen. Per 
seizoenshelft neemt één groep – in totaal 25 leerlingen – voor en na de winterstop deel aan het project. Alle 
leerlingen die deelnamen werden tijdens de aftrapbijeenkomst door de veiligheidscoördinator van RKC 
Waalwijk geïnformeerd over de inhoud van het project. Met een uitgebreide rondleiding in het stadion en 
informatie over wedstrijddagen werd het project officieel afgetrapt. Tijdens de projectperiode verzorgden 
gediplomeerde veiligheidsmedewerkers cursussen op school waarbij de onderwerpen service en veiligheid 
centraal stonden.  
 
12.1. Activiteitenoverzicht 
 

Periode Onderwerp 
 

Eerste seizoenshelft RKC Waalwijk Aftrapbijeenkomst 

 Cursus calamiteiten  

 Cursus veiligheid  

 Certificaatuitreiking  

  

Tweede seizoenshelft RKC Waalwijk Aftrapbijeenkomst 

 Cursus calamiteiten  

 Cursus veiligheid  

 Certificaatuitreiking  
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13. Samen RKC Amateurconvenant 
Na het opstartseizoen in 2015-2016 is het convenant het afgelopen jaar uitgebreid naar het aantal van 30 
aangesloten amateurverenigingen. Daarnaast heeft Samen RKC het afgelopen jaar verschillende activiteiten 
mogen organiseren met en bij de diverse clubs. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten;  
 

 RKC Waalwijk shoot-out 
Jaarlijks wordt de rustactiviteit ingevuld door regionale amateurverenigingen uit de omliggende 
gemeenten van Waalwijk. Echter heeft Samen RKC  besloten om enkel aangesloten clubs van het 
convenant uit te nodigen wat resulteerde in een vol deelnemersveld van 22 verenigingen.  
 

 Thema-avond: trainingstechnieken i.s.m. QPA (Fysiotherapeuten RKC)  
Evenals vorig seizoen, organiseerde de fysiotherapeuten van RKC Waalwijk weer een thema-avond 
voor deze verenigingen. Met een opkomst van 15 verenigingen was het een geslaagde en leerzame 
avond in het Mandemakers Stadion.  
 

 Samen RKC PupCup 
Het afgelopen seizoen hebben maar liefst 15 teams (JO8) zich ingeschreven voor de derde editie van 
deze PupCup. Onder toeziend oog van tientallen belangstellenden ouders en familieleden maakten 
al deze spelers hun debuut in het Mandemakers Stadion. Een groot succes wat volgend seizoen 
zeker weer een vervolg gaat krijgen.  
 

 Thema-avond incl. wedstrijdbezoek i.s.m. Le Credit Sportif 
In samenwerking met Le Credit Sportif is voor de leden van het Samen RKC Amateurconvenant een 
thema-avond georganiseerd waarbij de aanwezigen geïnformeerd werden over de mogelijkheden 
van hun kassasystemen speciaal voor sportverenigingen. Tevens bestond daarna de mogelijkheid om 
de wedstrijd RKC Waalwijk – Fortuna Sittard bij te wonen. Met een opkomst van 30 bestuursleden 
van 14 verschillende verenigingen was dit een geslaagde avond.  
 

 Oud RKC (RWB)  
Dit seizoen heeft Oud RKC ter gelegenheid van het 110-jarig jubileum van RWB een wedstrijd 
gespeeld tegen het eerste elftal van deze vereniging. Daarnaast stond ook op de Open dag van RKC 
Waalwijk een wedstrijd voor de oudgedienden op het programma, namelijk tegen de Suriprofs 
Legends. 
 

 Knaekenactie 
RKC Waalwijk heeft het afgelopen seizoen één wedstrijd uitgekozen waarbij het voor de leden van 
het amateurconvenant mogelijk was om zowel de eigen clubkas te spekken als een wedstrijd van 
RKC Waalwijk te bezoeken. Leden van de verenigingen konden namelijk kaarten kopen voor 5 euro 
per stuk, waarvan de helft (2,50 euro) bestemd was voor de eigen amateurvereniging.  
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14. Eén-Tweetje 
Op vrijdagavond 27 oktober betraden de spelers van RKC Waalwijk het veld in het Mandemakers Stadion 
voor de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Ditmaal niet met kinderen aan hun hand, maar met ouderen. Dit was 
het startsein voor het project het Eén-Tweetje van Stichting Samen RKC in samenwerking met RKC Waalwijk. 
Hiermee trachten wij een bijdrage te doen aan het verminderen van de eenzaamheid onder ouderen. 
Sindsdien hebben een bingo in het Mandemakers Stadion, verschillende bezoekjes aan verzorgingstehuizen 
met spelers, fans en de RKC Waalwijk OldStars, en een Kerstmarkt op de agenda gestaan. 
 
14.1. Overzicht activiteiten 2017-2018 

Locatie Activiteit Ouderen Vrijwilligers en 
OldStars 

Mandemakers Stadion Kick-off (line-up en wedstrijdbezoek) 300 11 

Eikendonk Wandelen en koffie drinken 12 9 

Spoorwiel Beweegmix 11 5 

Mandemakers Stadion Bingo 40 13 

Spoorwiel Bingo 18 12 

Mandemakers Stadion Kerstmarkt 30 28 

Koetshuis Koffie drinken en spelletjes spelen 12 7 

 
14.2. Doelstellingen seizoen 2018-2019 
Afgelopen seizoen hebben we gebruikt om het project op te starten, informatie te verzamelen over de 
doelgroep en het netwerk te vergroten. Aankomend seizoen zal het één-tweetje verder vormgegeven 
worden zodat het een vaste plaats krijgt in het aanbod van stichting Samen RKC. 
1. Intensiveren van de samenwerking met vrijwilligers- en ouderenorganisaties; 
2. Structurele activiteiten/ bezoeken organiseren; 
3. Bijdrage leveren aan kennisdeling onder en over de doelgroep. 
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15. De Voorzet 
Wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Maar mensen met een bijstandsuitkering, 
lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen helaas moeilijk aan werk komen. Voor deze 
groep mensen is stichting Samen RKC in het seizoen 2013/2014 het project ‘De Voorzet’ gestart. Het project 
wordt gecoördineerd door partners: RKC Waalwijk en Baanbrekers. 
 
Stichting Samen RKC wil met het project de volgende doelstellingen realiseren: 
 

1. Werkervaring opdoen in een enthousiasmerende werkomgeving; 
2. Verbeteren van het toekomstperspectief van de kandidaten; 
3. Begeleiding kandidaten naar re-integratietraject, leerloopbaan of betaald werk; 

Talenten benutten op de arbeidsmarkt. 
 
 

 
 
 
15.1. Terugblik seizoen 2017-2018 
Naar aanleiding van de aantrekkende economie is Baanbrekers gestart met een herintredingstraject speciaal 
voor 45 plussers. Dit is een andere leeftijdsgroep dan bij de eerdere edities van De Voorzet. De eerste groep 
bestond uit 14 kandidaten welke een traject van 12 weken doorliepen met een diversiteit aan trainingen 
gericht op het uitstromen naar een betaalde baan. In dit traject is ook één bewegingsmiddag opgenomen, 
welke uitgevoerd wordt door QPA, de fysiotherapeut van RKC Waalwijk. Deze middag staat in het teken van 
het ontdekken van ieders capaciteiten en persoonlijkheden. Het bewegingselement is dus niet alleen gericht 
op het verbeteren van de fysieke capaciteiten, maar haalt juist ieders persoonlijkheid naar boven. Dit levert 
interessante informatie op, zowel voor de trainers als voor de deelnemers. 
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15.2. Activiteitenoverzicht seizoen 2017-2018 
 

Locatie Activiteit Deelnemers 

Baanbrekers, Waalwijk Trainingen 14 

Mandemakers Stadion Training 14 

Mandemakers Stadion Bewegingsmiddag + lunch 10 

 
Naast deze activiteiten is één werkervaringsplaats gecreëerd in de horeca van RKC Waalwijk.  
 
15.3. Vooruitblik komend seizoen 
Na afloop van deze vernieuwde editie van De Voorzet is door zowel Baanbrekers als QPA uitgesproken dat zij 
door willen gaan met deze samenwerking. Een volgende groep is dan ook al gestart in de zomer van 2018 en 
de bewegingsmiddag maakt ook onderdeel uit van het traject van deze groep. 
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16. Kids Club RKC Waalwijk 
Sinds het seizoen 2016-2017 is de Kids Club van RKC Waalwijk ondergebracht bij Samen RKC. Dit betekent 
dat alle activiteiten door Samen RKC worden gecoördineerd en dat zij het ledenbestand en de incasso’s van 
nieuwe leden beheren. Met een ledenaantal van ruim 300 kinderen en tal van activiteiten en partners heeft 
stichting Samen RKC een prima fundament voor het nieuwe seizoen. 
 
16.1. Overzicht activiteiten 2017-2018 
 

- Soccerhome Vlijmen 

- Midgetgolf de Financiën 

- Scoor die Goal en Save 

- ’t Ganzenest, indoor speeltuin 

- Pepernotenfeest bij RKC Waalwijk 

- Zwemmen bij Olympia 

- Fitnessen bij Below 

- Kids Club Dag 

- Kids Club Cup 
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17. Samenwerkingspartners 
De afgelopen zes seizoenen heeft stichting Samen RKC een groot aantal partners aan zich weten te binden. 
Onderstaand een overzicht van de zogeheten partners van stichting Samen RKC voor de uitvoering van 
projecten en activiteiten in regio De Langstraat.  
 
Maatschappelijke plus partners 
Onderstaande partners leverden het afgelopen seizoen een financiële bijdrage aan stichting Samen RKC.  
 

- Gemeente Waalwijk 
- Casade 
- RKC Waalwijk 
- Rabobank de Langstraat 
- Ingram Micro 
- Rabobank 
- JT Installatiewerken 

- Decker PWS 
- Trivent 
- Scheepens 
- PLUS Stephan van Engelen 
- Zorgboerderij Giersbergen 
- Allround Makelaardij

 
Maatschappelijke partners 
Onderstaande partners verzorgden tegen een gereduceerd tarief diensten voor stichting Samen RKC.  
 

- Q-promotions 
- Attractieverhuur Moonen 
- DTP op Maat 
- Stichting Meer dan Voetbal 
- Studio Piet Pulles 
- Deventrade   

- Alexander de Peffer (Waalwijk media) 
- Michel Geers fotografie 
- Brabants Dagblad 
- Van den Heuvel media 
- Vermeulen en Vermeulen 
- YUNOCOCO

 
Samenwerkingspartners 
Onderstaande partners hebben het afgelopen seizoen op verschillende vlakken een bijdrage geleverd aan 
projecten van Samen RKC. 
 

- De Waalwijker 
- Weekblad Waalwijk 
- Buurtsportcoaches gemeente Waalwijk 
- Sport- en beweegteam Scala 
- Stichting Es 
- FC Robinstijn 
- Stichting Schakelring (Eikendonk, 

Koetshuis, Spoorwiel) 
- COVS de Langstraat (scheidsrechters) 
- NHTV Breda 
- Fontys Hogescholen 
- KW1C den Bosch 
- Villa Pardoes 
- Supermarkten Scoren voor Gezondheid 
- 30 amateurverenigingen  

- GGD Hart voor Brabant 
- Scala sport- en beweegteam 
- WML Facilitair 
- Contour de Twern 
- SG de Overlaat 
- Brabant Water 
- Stichting Es 
- Jongerencentrum de Tavenu 
- KNVB 
- Fonds Gehandicaptensport 
- Prisma 
- RYU Waalwijk 
- Baanbrekers 
- Thebe 
- HAN
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18. Conclusies & aanbevelingen 
Na een jaar vol (nieuwe) activiteiten kan er met een voldaan gevoel worden teruggekeken op het seizoen 
2017-2018. Het komende jaren worden verschillende projecten doorontwikkeld. 
 
In onderstaand overzicht volgen een aantal belangrijke ontwikkelingen voor het komende jaar.  
 

 Gemeente Waalwijk 
Het afgelopen seizoen heeft stichting Samen RKC veel nieuwe samenwerkingen aan kunnen gaan 
vanuit het project Buurtsport- en Cultuurcoaches van de Gemeente Waalwijk. Met behulp van deze 
samenwerkingen kan de stichting haar projecten kwalitatieve impulsen geven, en tegelijkertijd ook 
een groter deel van de inwoners van de gemeente Waalwijk bereiken. 
 

 Gemeente Heusden – Scoren voor Gezondheid 
Dit jaar heeft de gemeente Heusden het project Scoren voor Gezondheid ingekocht bij stichting 
Samen RKC. Dit is van beide kanten goed bevallen waardoor deze afspraak in stand wordt gehouden. 
Het komende seizoen zullen groep 6 leerlingen uit de gemeente Heusden wederom gaan deelnemen 
aan Scoren voor Gezondheid en zullen de gedane kwaliteitsimpulsen verder ontwikkeld worden. 

 

 Scoren voor Gezondheid 
De scholen uit de gemeente Waalwijk mogen in 2018-2019 wederom gratis deelnemen aan Scoren 
voor Gezondheid met hun groep 6 leerlingen. Mede door een samenwerkingsverband tussen JOGG 
en de gemeente Waalwijk kan dit voor aankomend(e) seizoen(en) gerealiseerd worden, en kan 
daarnaast het project verder ontwikkeld worden.  

 

 Ieder1Gelijk 
Het komende seizoen wordt het nieuw ontwikkelde lesboekje voor het eerst ingezet bij de 
deelnemende basisscholen. Daarnaast wordt de pilot van Ieder1Gelijk op het VO verder uitgerold 
naar andere middelbare scholen in de gemeente Waalwijk.   
 

 Eén-Tweetje 
Het Eén-Tweetje is een mooi project dat afgelopen seizoen haar start heeft gekend. Het is echter 
noodzakelijk dat in dit project komend seizoen structureel energie wordt gestoken. Enerzijds door 
hier een stagiaire aan te verbinden, en anderzijds door het netwerk van vrijwilligers en 
ouderenorganisaties  te onderhouden en uit te breiden. Minimaal één keer per maand dient een 
activiteit van dit project plaats te vinden. Dit kan een bezoek aan een ouderenorganisatie zijn, maar 
ook dat een contactmoment tussen vrijwilligers en ouderen heeft plaatsgevonden. Stichting Samen 
RKC faciliteert deze contactmomenten.  
 

 Spel zonder Grenzen 
Gedurende het seizoen 2018-2019 heeft stichting Samen RKC de ambitie om dit nieuwe project te 
lanceren, waarmee ze zich richt op de integratie van allochtonen binnen regio de Langstraat. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen allochtonen, namelijk arbeidsmigranten en 
statushouders. Bij dit project is ten alle tijden van belang om gebruik te maken van de kracht van 
stichting Samen RKC, en dat is het inzetten van sport als middel en haar vermogen om verschillende 
groepen/organisaties bij elkaar te brengen.  
De eerste twee activiteiten binnen dit project zijn de verenigingenmarkt en een fietscursus, waarbij 
de eerste zich richt op het bij elkaar brengen van de (sport)verenigingen en arbeidsmigranten binnen 
regio de Langstraat. De tweede activiteit is juist gericht op vrouwelijke statushouders, om op die 
manier bij te dragen aan de zelfredzaamheid van deze groep. 
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 Afschrijvingen voor het komende seizoen 
In de begroting van 2018-2019 is de volgende afschrijving opgenomen: 

- Afschrijving Samen RKC Bus: 20% van aanschafwaarde 
 

 Nevenactiviteiten 
Ook in het seizoen 2018-2019 zal stichting Samen RKC verder gaan met de organisatie van 
rondleidingen, kinderfeestjes, clinics en het inzetten van Oud RKC. 
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Bijlage 1: Ontstaan stichting Samen RKC 
 
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. Onderdeel van het reddingsplan was dat RKC Waalwijk voortaan ook een maatschappelijke rol ging 
vervullen in de regionale samenleving. 

 
Platform Maatschappelijk Ondernemen 
Met dit gedachtegoed sluit RKC Waalwijk zich aan bij een initiatief van een zestal andere organisaties die in 
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen de krachten bundelden. Met het ondertekenen 
van een intentieovereenkomst – op 18 februari 2011 – 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 achttal organisaties bestaande uit: 
Casade, SG de Overlaat, Ingram Micro, Contour de Twern, Baanbrekers, gemeente Waalwijk, Rabobank  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 is een coördinator 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 en raad van toezicht. Het bestuur 
van de stichting bestaat uit vijf personen – Jan van Kessel (voorzitter), Casade; Veronique Koolen 
(penningmeester), Docdata; Silvia Costa, Baanbrekers; Stephan van Engelen, PLUS; Frank van Mosselveld, 
RKC Waalwijk - en is belast met het besturen van de stichting. De raad van toezicht bestaat uit vier leden – 
Marianne van der Zee (Contour de Twern), Otto Dooijes (SG de Overlaat), Leo Mastenbroek (Rabobank) en 
Ans Maijers (gemeente Waalwijk).  
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Bijlage 2: Overzicht nieuwe maatschappelijke partners 
 
 

Organisatie 

Mars Game Events 

Deventrade  

Decker PWS 

JT Installatiewerken 

Trivent 

Moonen Attractieverhuur 

YUNOCOCO 

Zorgboerderij Giersbergen 

Allround Makelaardij 
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Bijlage 3: Overzicht stagiaires 
 

Stagiair Functie  
 

1 HBO – stagiair Samen RKC  6 maanden, voltijd 

2 HBO - stagiair Samen RKC 5 maanden, voltijd 

3 MBO - stagiair Samen RKC 7 maanden, voltijd 

4 MBO - stagiair Samen RKC 5 maanden, voltijd 

5 HBO - afstudeerder Samen RKC Doelgroep onderzoek 

6 HBO – afstudeerder Samen RKC Onderzoek RKC Profavontuur 

7 MBO – stagiair Samen RKC 5 maanden, voltijd 

8 MBO – stagiair Samen RKC 9 maanden, deeltijd 

  
 

Aantal stagiaires Functie Project 
 

25 leerlingen – SG de Overlaat Steward RKSafe 

32 leerlingen – SG de Overlaat Activiteitenbegeleider RKC WaalWijkBattle 

14 leerlingen – SG de Overlaat Activiteitenbegeleider  Scoren voor Gezondheid 

20 leerlingen – SG de Overlaat Groepsbegeleider Scoren voor Gezondheid  

2 stagiaires – SG De Overlaat Begeleiding Eén-Tweetje 

3 stagiaires – Walewyc Projectgroep Scoren voor Gezondheid 
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Bijlage 4: Overzicht vrijwilligers 
 

Naam Functie + project Aantal uur 
 

10 vrijwilligers Vrijwilliger stichting Samen RKC / Kids Club RKC Waalwijk 60 

12 vrijwilligers Vrijwilligers Eén-Tweetje 30 

109 vrijwilligers Vrijwilligers Scoren voor Gezondheid 10 

10 teambegeleiders Teambegeleiders RKC WaalWijkBattle 400 

1 vrijwilliger Filmploeg stichting Samen RKC 30 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


