
Jaarverslag Samen RKC  2021-2022

Jaarverslag Stichting Samen RKC

2021 -  2022



Jaarverslag Samen RKC  2021-2022

1



Jaarverslag Samen RKC  2021-2022

Voorwoord
Corona van januari tot en met april 2021 was onze samenleving in de 
ban van corona, oplopende besmettingen en een derde golf bereikte 
ons land. Vanaf juni 2021 ging de samenleving gelukkig weer open tot 
aan we in december 2021 weer geconfronteerd werden met een harde 
lockdown. Gelukkig mochten het basis- en voortgezet onderwijs haar 
deuren weer openen in het nieuwe jaar 2022 en vanaf eind januari kon-
den er meer versoepelingen doorgevoerd worden.

In bepaalde periodes van het afgelopen seizoen vielen onze maat-
schappelijke projecten hierdoor noodgedwongen stil. Na opening van de 
maatschappij ging het team van Stichting Samen RKC vol inzet, passie, 
betrokkenheid aan de slag met haar maatschappelijke projecten in de 
regio Langstraat.

Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze samenleving. Met 
name onder ouderen en jongeren neemt het aantal mensen dat zich 
eenzaam voelt in rap tempo toe. Juist sport en samenzijn kan veel
betekenen om eenzaamheid te verminderen en zelfs te voorkomen.

De projecten van Stichting Samen RKC: het een-tweetje, voetbal me-
mories, OldStars bieden ouderen ontmoeting, structuur, bewegen, 
sociaal samenzijn en plezier.

Voor de jeugd en jong volwassenen geven we steun, sociale ontmoe-
ting, talentonwikkeling en zelfontplooiing met onze impact program-
ma’s zoals: Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT), Team-12, Scoren voor 
Gezondheid, Scoor een Boek en Week van het Geld.

Individualisering en polarisatie zijn meer en meer voelbaar in de sa-
menleving. De tegenstellingen tussen verschillende groepen mensen 
groeien met de dag. Met behulp van onze educatie programma’s zoals 
Ieder1Gelijk willen we de kinderen op basisscholen uit groepen 7 en 8 
bereiken, waarbij in het programma onderwerpen zoals respect, (anti)
discriminatie en pesten behandeld en besproken worden.

RKC Waalwijk en Stichting Samen RKC gebruiken samen hun aantrek-
kingskracht en de sociale kracht van voetbal om de bevolking te bereiken 
en te betrekken. Een bijdrage leveren aan een sociaal sterke samenle-
ving is geen keuze die we maken, maar zit verankerd in onze cultuur.

We zijn ons ervan bewust dat de status van een betaald voetbal orga-
nisatie maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 
De club bevindt zich in de positie - en is daarmee trots - een positieve 
invloed te kunnen uitoefenen op het welzijn van de maatschappij.

RKC Waalwijk staat midden in de samenleving, in het hart van Brabant, 
leveren we graag een bijdrage aan een sociaal sterke regio met oprechte 
betrokkenheid en door heel het seizoen sociale, maatschappelijke verbin-
ding te maken op de club, in de wijk, stad en in de regio.

Stichting Samen RKC heeft waardevolle maatschappelijke samenwer-
kingen. Deze organisaties hebben een vergelijkbare missie of voelen zich 
nauw betrokken bij Samen RKC. Door deze samenwerkingen kunnen we 
nog meer mensen in beweging brengen. Samen staan we sterker en 
kunnen we meer bereiken! We zijn trots dat we mogen samenwerken 
met lokale overheden, organisaties en het bedrijfsleven. Samen hebben 
we het afgelopen seizoen ingezet op een sociaal sterke samenleving in 
de regio de Langstraat!

Het komend seizoen willen we de samenwerking en verbindingen tussen 
stichting Samen RKC en andere partijen verder uitbreiden. De intentie van 
deze samenwerking is om de kennis en expertise van stichting Samen 
RKC te delen en de maatschappelijke betrokkenheid met onze partners 
te vergoten in regio Langstraat en daar buiten.

Monique van Weverwijk  Treffers
Manager MVO
Stichting Samen RKC
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Monique
van Weverwijk-Treffers

Ellen
Maas

Teun
Hoefs

MVO Manager ProjectleiderSenior Projectleider

01. Team
Het team van Samen RKC bestaat uit 3 medewerkers die bevlogen en met enthousiasme hun werk uitoefenen. Ze hebben een enorme drive om 
regio de Langstraat te verbinden via sport en bewegen, dit ondersteund door hun eigen passie voor sport. Samen RKC is een klein maar ambiti-
eus team, efficiënt samenwerken is erg belangrijk.
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De stichting werkt hierbij nauw samen met 
RKC, overheidsinstellingen, maatschappelijke 
en publieke partners, gemeentes en het zake-
lijke bedrijfsleven uit de regio. De rol en be-
trokkenheid van al deze partners is van belang 
om een krachtiger en complementair collectief 
te laten ontstaat op maatschappelijk gebied 
voor alle inwoners van de Langstraat. Ik vind 
het fantastisch om op diverse terreinen mee 
te mogen bouwen aan de missie en doelstel-
lingen van de stichting. 

Sporten verrijkt je leven, geeft energie, ver-
bindt en geeft een gevoel van trots mee!

01. Team
Monique van Weverwijk-Treffers
MVO Manager

Monique van Weverswijk-Treffers
MVO Manager

“Sporten verrijkt je leven, 
geeft energie, verbindt en 
geeft een gevoel van trots 
mee!”

Mijn naam is Monique van Weverwijk. Ik ben 
een bevlogen, energieke & sportieve dame.
Sinds 15 augustus ben ik gestart als MVO 
Manager bij de stichting.

Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in di-
verse commerciële key-accountmanagement 
rollen binnen de voedingsmiddelenbranche 
heb ik geen moment geaarzeld toen ik werd 
gevraagd voor deze mooie functie binnen de 
stichting. Wat een prachtige club en gedreven 
team van enthousiaste mensen. Ik voelde 
me direct welkom. In deze baan volg ik mijn 
passie en drive om impact te mogen maken 
op maatschappelijk vlak. Middels een 16-tal 
projecten bereiken we met de stichting vele 
mensen uit diverse leeftijdscategorieën. We 
verbinden, laten ze groeien en bieden hen 
kansen op gebied van talentontwikkeling, 
gezonde levensstijl, toekomst perspectief en 
zelfontplooiing.
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Sinds 2016 loop ik rond binnen de organisatie 
van Samen RKC. De afgelopen jaren heb ik 
veel meegemaakt van onderaan spelen in de 
Keuken Kampioen Divisie tot aan de promotie 
naar de Eredivisie. Ook op maatschappelijk 
niveau hebben we enorm veel stappen gezet. 
Als senior projectleider ben ik verantwoordelijk 
voor alle 16 maatschappelijke projecten die 
uitgevoerd worden bij Samen RKC, dit doe ik 
samen met Teun Hoefs onze andere project-
leider.

Zoals eerder benoemd draaien we 16 pro-
jecten door het hele jaar heen. Op de vol-
gende pagina zullen deze projecten ook nog 
uitgelicht worden. Afgelopen seizoen zijn er 
een drietal nieuwe projecten gestart zoals: 
Football Memories, Team 12 en Community 
Champions. Daarnaast hebben de andere 
projecten allemaal een mooie groei in deel-
nemersaantal gehaald. Maar niet alleen de 
groei van de projecten vinden wij belangrijk, 
uiteindelijk draait heb om kwaliteit en de im-
pact die je maakt op de deelnemers. Met een 
stukje impact zijn we het afgelopen seizoen 
ook druk bezig geweest, in het volgende jaar-
verslag hopen we jullie op basis van cijfers en

getallen kunnen laten zien wat voor impact 
onze projecten hebben op de deelnemers. 
Het mooie maar ook bijzondere aan mijn werk 
vind ik dat we doormiddel van het beeldmerk 
RKC Waalwijk bij veel deelnemers dingen voor 
elkaar krijgen die niet altijd zo vanzelfsprekend 
zijn, maar ook dat we dingen overbrengen 
die de juffrouw ook overbrengt maar van ons 
nemen ze het meer aan. Om uiteindelijk de 
deelnemers op te zien bloeien of met een vol-
daan gevoel weer naar huis gaan dat is waar 
we het uiteindelijk allemaal voor doen!

01. Team
Ellen Maas
Senior projectleider Samen RKC

Ellen Maas - Senior projectleider Samen RKC

“Het mooie maar ook bijzon-
dere aan mijn werk vind ik 
dat we doormiddel van het 
beeldmerk RKC Waalwijk bij 
veel deelnemers dingen voor 
elkaar krijgen die niet altijd 
zo vanzelfsprekend zijn ...”
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Na twee jaar stage te hebben gelopen bij Stichting Samen RKC heb ik in januari mijn hand-
tekening mogen zetten om als projectleider/ jongerenwerker aan de slag te gaan bij Samen 
RKC. Tijdens mijn studie kwam ik er al snel achter dat ik anderen de mogelijkheid wil bieden 
om hun dromen na te jagen in welke sector dan ook. Deze ambitie kon ik bij Samen RKC 
perfect combineren, want ik zal mij hierbij voornamelijk bezighouden met het uitvoeren van 
ons nieuwste project, MDT. Het mooie aan mijn werk is dat ik door middel van MDT de ont-
wikkeling van jongeren kan stimuleren door ze met grotere organisaties in contact te laten 
komen die voortkomen uit het RKC-netwerk. Wat mijn functie afmaakt is dat ik ook acti-
viteiten voor de jongere kinderen mag organiseren en uitvoeren. De glimlach van een kind 
spreekt boekdelen en zorgt er al snel voor nog meer energie om aan de slag te gaan! 

01. Team
Teun Hoefs
Projectleider Samen RKC

Teun Hoefs - Projectleider Samen RKC

“Tijdens mijn studie kwam 
ik er al snel achter dat ik 
anderen de mogelijkheid 
wil bieden om hun dromen 
na te jagen in welke sector 
dan ook.“
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02.Bestuur
Samen RKC

9



Jaarverslag Samen RKC  2021-2022

02.
Harold
de Baar

Simon 
Peijnenborgh

Stephan
van Engelen

Voorzitter BestuurslidBestuurslid

Richard 
Jonkers
Bestuurslid

Frank
van Mosselveld

Willem
van der Linden

Norbert 
Broers

Bestuurslid BestuurslidBestuurslid

02. Bestuur
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03.
Samenleving en RespectGezondheid en Bewegen Talentontwikkeling & Educatie

“Stichting Samen RKC verzorgt in de regio de Langstraat, ondersteund 
door lokale overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfs-
leven, tal van sportieve en maatschappelijke projecten. Samen RKC 
creëert verbondenheid, beinvloed levensvaardigheden op een positieve 
wijze en geeft een gevoel van trots mee.”

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

Missie ANBI

16 projecten & 4 evenementen
Ieder1Gelijk

Week van het geld

RKC Waalwijk
Schoolbattle

RKC Waalwijk
voetbalkampen

Scoor een Boek!

Één-tweetjeSamen RKC
WijkgerichtMDT

G-RKCScoren voor
Gezondheid

Team12

De voorzetRKC Waalwijk
Derby-cup Old Stars

RKC Waalwijk
Stadion Run

Evenementen RKC Waalwijk
Stadion Run

G-RKC
toernooi

Old Stars
toernooi

12

Football Memories
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03. Samen RKC in cijfers

2021 2022

1900
likes & volgers

801
volgers

349
volgers

1826
likes & volgers

663
volgers

257
volgers
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04.Theory of
Change
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Jan de Jong - Directeur Eredivisie CV 
“Voetbal is zoveel meer dan voetbal, het verbind meer dan 8 miljoen mensen met elkaar. Met 
voetbal bereiken we mensen die je op een andere manier niet bereikt. Het voetbal draagt bij 
aan een sociale cohesie, we stimuleren gezond eten en bewegen en zettenin op duurzaam-
heid. Het voetbal bereikt mensen die door andere instellingen niet of moeilijk gevonden wor-
den.”

04. Theory of Change

Jan-Willem van der Roest, onderzoeker USBO: “Samen met de Eredivisie CV is het onze 
ambitie om middels een gestructureerd plan - waarin de clubs worden gestimuleerd na te 
denken over de strategie en impact van de sociaalmaatschappelijke projecten - en inno-
vatieve monitoringtools de positieve maatschappelijke impact te vergroten.”

“Dit doen we aan de hand van de Theory of Change (ToC)-aanpak en bijbehorende trai-
ningen, waarbij de link wordt gelegd tussen de publieke waarden van de club (de impact) 
en de genomen acties in de projecten. Dit helpt de club om na te gaan hoe ze de beoogde 
impact wil en kan maken en welke data relevant zijn om te verzamelen.”

Jan de Jong - 
Directeur Eredivisie CV 

“Voetbal is zoveel meer dan 
voetbal, het verbind meer dan 8 
miljoen mensen met elkaar. Met 
voetbal bereiken we mensen 
die je op een andere manier niet 
bereikt. En daar willen we voetbal 
graag voor gebruiken. Wij kunnen 
het niet alleen en wij willen het 
niet alleen.
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RKC Waalwijk

Bedrijven en
instellingen

Regio de Langs-
traat

Gezondheid en
bewegen

Respect en
samenleven

Educatie en
taalontwikkeling

RKC Waalwijk 
Derby-Cup

Samen RKC
Wijkgericht

RKC Waalwijk 
SchoolBattle

Merkwaarde
RKC Waalwijk

Samen RKC
3 medewerkers

Old Stars

Team12

Één-tweetje
Ieder1Gelijk

Week van het geld
Scoor een Boek

G-RKC
Football memories

MDT

Beweging

Voeding

Bewustwording

Ontmoetingen

Zelfstandigheid

Financiële
bewustwording

Leesvaardigheid

Gelijkheid

Participatie

Trots en
verbondenheid

Educatie

Levens-
vaardigheden

Gezonde leefstijl

Sociaal netwerk
Gezondheid

Publieke waardeInput OutcomeOutputActiviteiten

Scoren voor 
Gezondheid

04. Theory of Change
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04. Theory of Change van Eredivisie 
De ECV heeft, op basis van kwalitatieve dataverzameling door 
USBO, in het seizoen 2021/’22 een overkoepelende ToC laten 
opstellen. Daarin is ook een koppeling gemaakt met de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Kort gezegd 
willen de 193 lidstaten van de VN met deze duurzame ontwikke-
lingsdoelen een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, 
onrecht en klimaatverandering, in alle landen en voor alle mensen.

Mede op basis daarvan zijn er in deze overkoepelende ToC drie 
pijlers geformuleerd. Deze helpen bij het bereiken van de doel-
stellingen binnen de beide, hiervoor genoemde publieke waarden 
Regionale en stedelijke ontwikkeling (1) en Gezondheid en per-
soonlijke ontwikkeling (2). De drie pijlers van de ECV zijn: gezond-
heid, verbinding en duurzaamheid:

Bron: Impactrapport Maatschappelijke projecten Eredivisie 2021/’22
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05.Jaarplan
2022-2023
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1919

SEPT -  JUNI
12 DEELNEMERS

TEAM 12

12

JAARPLAN RKC
2022 - 2023

FEB - APRIL
700 DEELNEMERS

SCOOR EEN 
BOEK

MAART
3 SCHOLEN

450 DEELNEMERS

WEEK VAN 
HET GELD

MRT - JUNI
530 DEELNEMERS

SCOREN VOOR
GEZONDHEID

MRT - MEI
150 DEELNEMERS

15 TEAMS

RKC WAALWIJK
DERBY CUP

1

JUNI
350 DEELNEMERS

RKC
STADION RUN

SEPT - JUNI
18 TEAMS

RKC/WSC
OLDSTARS

SEPT - JUNI
500 DEELNEMERS

SAMEN RKC
WIJKGERICHT

SEPT - DEC
400 DEELNEMERS

IEDER 1 GELIJK

SEPT - JUNI
250 DEELNEMERS

ÉÉN - TWEETJE

FEB - MEI
150 DEELNEMERS

G - RKC

EDUCATIE & 
TALENTONTWIKKELING

GEZONDHEID &
BEWEGEN

RESPECT &
SAMENLEVEN

SEP - JUNI 
75 DEELNEMERS

MDT - MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTTIJD JONGEREN

M D T

SEP - JUNI
15 - 25 DEELNEMERS

FOOTBALL
MEMORIES

19
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06.Beschrijving
Projecten
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Scoor een Boek!

2021-2022

725 
deelnemers

20 
deelnemende scholen

15 uur 
per deelnemer

2022-2023

800 
deelnemers

29 
deelnemende scholen

21

“Door het project Scoor een Boek ben ik begon-
nen met het lezen van boeken, ik denk dat ik dit 
na Scoor een Boek ook blijf doen”
Kyan, leerling  OBS Jongleren

Hoogtepunt
Heel veel positieve reacties vanuit de 

leerlingen over het project
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Team12
De naam team 12 is symboliek voor de inhoud. Jongeren komen van de 
opleiding (school) en/of zijn door andere redenen (nog) niet in staat om in 
het basisteam te komen. Zij zitten zogezegd op de reservebank. Door een 
zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij en te sturen op ontwik-
keling proberen we de doelgroep door te geleiden naar de juiste positie in 
het basisteam ( positie in maatschappij/participatieladder). 12 staat ook 
symbool voor de ” twaalfde man” (supporters); het netwerk van bedrijven 
en organisaties die samen moeten werken om de deelnemers te helpen 
en ondersteunen. 

Jongeren nemen deel aan een leer- werktraject waarbij hun persoonlijke 
ontwikkeling en mentaal welbevinden centraal staat. 

2021-2022

6 
deelnemers

409 uur 
per deelnemer

2022-2023

12 
deelnemers

22

Hoogtepunt
Drie uitstromende jongeren terug de 

maatschappij in
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Week van het Geld

2021-2022

200 
deelnemers

8 
deelnemende groepen

2022-2023

450
deelnemers

18 
deelnemende groepen

23

“Ik heb van veel leerlingen positieve reacties 
ontvangen op het Monopolyspel, leuke en 
leerzame activiteit!”
Jasper van Heesbeen, docent Dr. Mollercollege 

Hoogtepunt
Eerste editie van het project, enthousiaste 

deelnemers
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MDT
MDT, beter bekend als het RKC Waalwijk Community Champions project staat volledig in het teken 
van jongeren tussen de 15 en 27 jaar. Deze jongeren gaan in 16 weken op ontdekkingsreis naar de 
betere versie van zichzelf. Dit doen ze door samen te sporten, aan workshops deel te nemen en 
activiteiten in de wijken te organiseren.
Als Community Champions ontdekken de jongeren (nieuwe) talenten bij zichzelf, ontmoeten ze 
nieuwe mensen en doen ze iets terug voor een ander. Zo komt de ene deelnemer er bijvoorbeeld 
achter dat zij het organiseren van evenementen erg leuk vindt, terwijl een ander zich juist heel 
comfortabel voelt bij de marketing hiervan. Of één van de deelnemers krijgt de kans om aan de slag 
te gaan bij een sponsor van de club, terwijl een ander juist kennismaakt met een volledig nieuwe 
sport. Naast het opdoen van ervaring en zogeheten work skills kunnen de jongeren punten 
verdienen voor hun inzet, ontwikkeling en vaardigheden. Deze punten kunnen uiteindelijk 
worden ingewisseld voor bijvoorbeeld wedstrijdkaarten, trainingspakken of wedstrijdshirts. 
Het traject ronden de jongeren af met een landelijk MDT-certificaat, waarin staat aan wel-
ke eigenschappen ze hebben gewerkt en wat ze een plek kunnen geven op hun CV.

2021-2022

19 
deelnemers

80 uur 
per deelnemer

2022-2023

75 
deelnemers

Start per januari

24

80 uur 
per deelnemer
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Scoren voor Gezondheid

2021-2022

524 
deelnemers

12 
weken

8 uur
per deelnemende 
groep

530 
deelnemers

6 
weken

4192 uur
in totaal

8 uur
per deelnemende 
groep

4240 uur
in totaal

2022-2023

25

“Als Samen RKC vinden wij het belangrijk dat zo-
wel kinderen en ouders zich bewust zijn van een 
gezonde leefstijl. Middels het project Scoren voor 
Gezondheid dragen wij hier ons steentje aan bij”
Ellen Maas, Senior projectleider Samen RKC

Hoogtepunt
Samenwerking met Special Heroes waardoor het 

project ook op het speciaal onderwijs gedraaid kan 
gaan worden
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Ieder1Gelijk

2021-2022

375 
deelnemers

2022-2023

400 
deelnemers

26

“Met het project Ieder1Gelijk maken wij leerlin-
gen bewust van hun eigen gedrag in de samen-
leving.”
Ellen Maas, Senior projectleider Samen RKC

Hoogtepunt
 Record aantal deelnemende klassen
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Één-tweetje

2021-2022

150
deelnemers

2022-2023

250 
deelnemers

27

“Creëert een verbin-
ding en band tussen 
verschillende leeftijds-
generaties”
Monique van Weverwijk, 
Manager MVO
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G-RKC

75
deelnemers

2022-2023

150
deelnemers

28

2021-2022
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Samen RKC Wijkgericht

2021-2022

450
deelnemers

2022-2023

500 
deelnemers

29
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RKC Waalwijk Derby-Cup

2021-2022

110
deelnemers

2022-2023

150 
deelnemers

30 uur 
in totaal

24 uur 
in totaal

10
deelnemende 
teams

15
deelnemende
teams

30

“We merken dat de kinderen de activiteiten 
rondom het voetballen ook heel leuk vinden, 
iets terug doen voor de buurt “
Teambegeleider RKC Waalwijk Derby Cup

Hoogtepunt
Record aantal deelnemers, afsluiting in het 

Mandemakers Stadion
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Old Stars

30
deelnemers

2022-2023

30 
deelnemers

120 uur 
in totaal

120 uur
in totaal

31

2021-2022
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Old Stars Toernooi

2021-2022

12
deelnemende
teams

2022-2023

18 
deelnemende
tteams

9 uur 
in totaal

9 uur 
in totaal

32

Hoogtepunt
Na de coronaperiode voor de eerste keer weer ouderen uit alle hoeken van het land in 

het stadion mogen ontvangen. 
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2021-2022

316
deelnemers

2022-2023

350 
deelnemers

3 uur 
per deelnemer

3 uur 
per deelnemer

33

RKC Waalwijk Stadion Run

Hoogtepunt
€10.000 opgehaald voor KWF,  

meer dan 300 deelnemers
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RKC Waalwijk SchoolBattle

2021-2022

27
deelnemers

12 uur 
per deelnemer

34

Hoogtepunt
Nieuwe vriendschappen 

ontstaan
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