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Stichting Samen RKC is gelieerd aan RKC Waalwijk. Het 
afgelopen seizoen was een belangrijk jaar voor de club. 
We keerden terug in de Eredivisie na een zinderende 
ontknoping van de play-off wedstrijd tegen Go Ahead 
Eagles. Daarnaast zijn er op het gebied van organisa-
torische uitbreiding grote stappen gezet door de club. 

Het succes van RKC Waalwijk heeft vanzelfsprekend 
ook invloed op Stichting Samen RKC, met name op or-
ganisatorisch vlak. Op bestuurlijk niveau zijn er enke-
le mutaties geweest. Voorzitter Jan van Kessel heeft 
zijn voorzittersrol overgedragen aan Harold de Baar. 
Wij danken Jan nogmaals voor de jarenlange inzet. 
Het penningmeesterschap is ingevuld door Richard 
Jonkers, hij heeft dit seizoen meteen een digitalise-
ringsslag gemaakt voor de financiële administratie van 
Samen RKC. Simon Peijnenborgh neemt de stoel van 
Silvia Costa over als algemeen bestuurslid. 

Voorwoord Het bestuur
Voorzitter     Harold de Baar

Penningmeester    Richard Jonkers

Bestuurslid     Simon Peijnenborgh

Bestuurslid     Frank van Mosselveld

Bestuurslid     Stephan van Engelen

Bestuurslid     Jan van Kessel
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De organisatie van Samen RKC bestaat on-
veranderd uit Wendy Smits, coördinator en 
Ellen Maas, projectleider. Vanwege de co-
rorna-crisis konden activiteiten als Scoren 
voor Gezondheid, RKC Waalwijk Derby Cup, 
RKC Waalwijk Stadion Run, Oldstars toer-
nooi, G-RKC en de afsluiting van Scoor een 
Boek niet plaatsvinden. Daarentegen heb-
ben veel mooie activiteiten wél doorgang 
kunnen vinden. Ook hebben we samen met 
RKC Waalwijk de campagne RKC voor Elkaar 
gestart. Op dit platform brengen we (corona)
hulpvragen en vrijwilligersaanbod met elkaar 
in verbinding. 

Andere voorbeelden van hoogtepunten is de 
doorstart van het project RKC SchoolBatt-
le en de ontwikkeling van het nieuwe busi-
nessplan van Samen RKC. De uitbreiding van 
ons maatschappelijk programma als wel de 
verdieping c.q. verbreding in de huidige pro-
jecten. Tevens hebben we ook dit jaar weer 
nauw samengewerkt met de Gemeente 
Waalwijk, een waardevol partnership. 

Tot slot wil ik namens het bestuur en mijn 
collega al de partners van Samen RKC be-
danken voor het vertrouwen en de samen-
werking. Dankzij uw betrokkenheid kunnen 
we echt een verschil maken voor alle bij-
zondere doelgroepen in regio de Langstraat. 
Met dit jaarverslag geven wij inzicht wat wij 
in seizoen 2019-2020 hebben bereikt met 
de ondersteuning van onze partners. Deze 
steun is onmisbaar. We kunnen tevreden 
terugkijken op een toch wel bijzonder sei-
zoen, maar er ligt nog voldoende werk om 
projecten te verbeteren en de kwaliteit te 
verhogen. Een mooie uitdaging voor 2020-
2021. Ik nodig u graag uit om ons jaarver-
slag 2019-2020 nader te bekijken. Veel 
lees- en kijkplezier!

Wendy SmitsWendy Smits
Coördinator Samen RKC  
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Samen RKC wil via sport en bewegen een verandering in gang zet-
ten. Sport is namelijk een universele taal, ongeacht je achtergrond, 

cultuur of beperking. Sport creëert verbondenheid, beïnvloed le-
vensvaardigheden op een positieve wijze en geeft een gevoel van 

trots mee! Wij willen alle inwoners van regio de Langstraat de 
ruimte bieden om in beweging te komen en te blijven. Dit doen 

we samen met lokale overheden, maatschappelijke organisaties, 
sportclubs en het bedrijfsleven. 
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Verzorgingsgebied

Waalwijk 
Heusden

Loon op Zand

Samen RKC 
in cijfers

16 projecten 3255 unieke 
deelnemers

3 gemeentes

Missie: “Stichting Samen RKC verzorgt 
in de regio de Langstraat, ondersteund 
door lokale overheden, maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven, tal van 
sportieve en maatschappelijke projecten. 
Samen RKC creëert verbondenheid, be-
invloed levensvaardigheden op een posi-
tieve wijze en geeft een gevoel van trots 
mee.”

ANBI: Stichting Samen RKC is 
een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Samen RKC 
is een ANBI instelling omdat 
het zich voor minstens 90% 
inzet voor het algemeen nut.

Onze partners

Social media

1672
volgers

553
volgers

153
volgers

Facebook Instagram LinkedIn



Projecten uitgelicht

Scoren voor Gezondheid

Samen RKC Wijkgericht

Ieder1Gelijk

RKC Oldstars

Samen RKC Voetbaldagen

KPN Kerstdiner

Scoor een Boek

RKC Schoolbattle
25 Oldstars

300 deelnemers

250 deelnemers

30 deelnemers

50 ouderen

758 deelnemers

6 teams á 6 teamleden
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Scoren voor gezondheid
Thema Gezond & Bewegen

Partners

Doel

2019-2020

Gemeente Waalwijk, JOGG Waalwijk, gemeente Heusden, GGD 
Hart voor Brabant, Brabant Water en regionale supermarkten

- Stimuleren en bewustwording van een gezonde leefstijl bij de doel 
   groep
- Beperken overgewicht bij doelgroep
- Kinderen stimuleren om structureel te blijven sporten in clubverband

In totaal 18 scholen, 27 klassen en 646 kinderen

Samen RKC Wijkgericht
Thema Respect & Samenleven

Partners

Doel

2019-2020

Casade, Gemeente Waalwijk

- Het vergroten en stimuleren van betrokkenheid bij bewoners in de          
   buurt
- Het verbeteren van de sociale samenhang in buurten en wijken
- Verbindende kracht van voetbal inzetten om doelgroepen te enthou-
siasmeren en activeren
300 deelnemers over verschillende activiteiten 
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RKC Oldstars
Thema Gezondheid & Bewegen

Trainingslocatie

Doel

2019-2020

Mandemakers stadion en omliggende clubs

- 40 trainingen 
- (maatschappelijke) activiteiten

25 Oldstars hebben wekelijks getraind t/m maart 2020 en diverse 
toernooien gespeeld 

Partners

Doel  

2019-2020

7 groepen

- Bewustwording van de onderwerpen antidiscriminatie, pesten en             
respect
- Bevorderen van gelijkheid en benadrukken van verschillen per individu
- Verdrijven van discriminatie op scholen en sportvelden.

250 kinderen hebben deelgenomen aan het programma

Ieder1Gelijk
Thema Respect & Samenleven
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Samen RKC Voetbaldagen
Thema Educatie & Talentontwikkeling

Partners

Doel

2019-2020

RKC Waalwijk

- Sporten, bewegen en gezonde voeding staan centraal
- Ook kinderen uit achterstandsgezinnen kunnen deelnemen 

30 kinderen hebben een week lang geleefd als prof (alleen herfsteditie)

Partners

Doel

2019-2020

KPN, verzorgingstehuis het Koetshuis

- Eenzaamheid rondom de kerstdagen verminderen
- Sociale contacten leggen

50 ouderen

KPN Kerstdiner
Thema Respect & Samenleven
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Scoor een Boek
Thema Educatie & Talentontwikkeling

Partners

Doel  

2019-2020

27 basisscholen gemeente Heusden, Waalwijk en Loon op Zand, Rabo-
bank Langstraat, Bibliotheek Midden-Brabant, Bibliotheek Heusden en 
Gemeente Waalwijk

In totaal hebben er 758 kinderen meegedaan met Scoor een Boek 

- Stimuleren en motiveren van kinderen om zoveel mogelijk boeken te 
lezen

RKC SchoolBattle
Gezondheid & Bewegen

Doel

2019-2020

- Kinderen met elkaar in beweging brengen in een naschoolse activiteit 

6 teams van gemiddeld 6 kinderen 
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Wensen en verzoeken
In 2019-2020 heeft Stichting Samen RKC diverse wensen en verzoeken van supporters ingewil-
ligd. Zo zijn er voor verschillende groepen rondleidingen georganiseerd in het stadion van de club. 
Daarnaast zijn er door de stichting diverse veilingitems beschikbaar gesteld aan verschillende 
initiatieven en is FC Robinstijn bij verschillende wedstrijden aanwezig geweest met kinderen die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
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Wil je meer weten over Samen RKC of onze projecten? Neem dan contact op 
met info@samenrkc.nl of kijk op onze website: www.samenrkc.nl.



Het is onze missie om regio de Langstraat meer met elkaar 
te verbinden, verschillende ‘olievlekken’ te creëren en daar-
mee het belang van sport en bewegen voor iedereen lokaal/

regionaal op de kaart te zetten.
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