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‘Seizoen 2020-2021 was een jaar waarin we 
onze professionaliseringsslag verder hebben 
doorgevoerd, onze maatschappelijke kalender 
verder hebben uitgebreid en een recordaantal 
inwoners van De Langstraat in beweging heb-
ben gebracht. Het was een seizoen wat begon 
midden in de coronacrisis. Een jaar vol serieuze 
uitdagingen’. 

Ondanks alle restricties is het gelukt om meer 
deelnemers in beweging te krijgen; richting 
sport/bewegen, nieuwe sociale contacten, een 
gezondere leefstijl, de ontwikkeling van posi-
tieve levensvaardigheden en nieuwe werkne-
mersvaardigheden. De coronacrisis daagt ons 
desalniettemin uit. Mede dankzij de onuitputte-
lijke energie van het team, trouwe support van 
RKC en al onze samenwerkingspartners is het in 
deze moeilijke tijd gelukt om onze maatschap-
pelijke voetafdruk nog zichtbaarder achter te 
laten. 

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het 

zoals het kan. 

In ons werk voelen we de effecten van de 
coronapandemie. Activiteiten worden online 
gedraaid, vooral op het basis- en voortgezet 
onderwijs. Het aantrekken van nieuwe partners 
blijft een serieuze uitdaging. We gaan echter 
stoïcijns verder: Als het niet kan zoals het moet, 
dan moet het zoals het kan. 

Zowel ouderen als jongeren kampen met de 
effecten van de coronapandemie. Dat is zorgelijk 
en gaat ons aan het hart. We zien dat niet tot 
nauwelijks in beweging komen een nadelig 
effect heeft op een goede levenskwaliteit. 
Daarom is het belangrijk om hen, juist nu, een 
positieve impuls te geven. 

Samendoen wat samen kan

Afgelopen seizoen hebben al onze projecten/
activiteiten (in een aangepaste vorm) plaatsge-
vonden. Verderop in ons jaarverslag leest u hier 
de resultaten van. Naast onze maatschappe-
lijke kalender hebben we ook extra initiatieven 
ontplooit om mensen een hart onder de riem te 
steken. Zo zijn we met Sinterklaas cadeaus gaan 
uitdelen bij de Voedselbank Waalwijk en hebben 
we tijdens Kerst ruim 100 eenzame ouderen 
bezocht met een overheerlijk kerstbrood maar 
vooral een praatje. 

In januari zijn we gestart met het organiseren 
van extra beweegactiviteiten voor jeugd t/m 12 
jaar. Wij vinden: laten we zoveel mogelijk 
samendoen, wat samen kan (en mag). 

Helaas hebben we de grote evenementen, als 
het RKC OldStars toernooi, G-RKC en de RKC 
Stadionrun moeten schrappen van de kalender 
vanwege de richtlijnen vanuit de overheid. 

Meten = weten

Inmiddels bestaat Stichting Samen RKC 9 jaar 
en hebben we tientallen maatschappelijke initia-
tieven ontwikkelt in regio De Langstraat. Afge-
lopen seizoen zijn we gestart om de impact van 
de activiteiten en projecten structureel in kaart 
te brengen. De groeiende impact van ons werk 
is onmiskenbaar. Die lijn trekken we door. On-
danks alle 1,5 meter uitdagingen blijven we de 
verbindingen zoeken om samen de maatschap-
pelijke impact te vergroten en te waarderen. 

Trots

Ik ben onwijs trots op het verschil wat we 
maken, samen met onze partners, bedrijven, 
gemeenten, maar bovenal RKC Waalwijk. Com-
plimenten aan het team, die ook in uitdagende 
tijden een sterk maatschappelijk programma 
hebben weten neer te zetten. 

Wij zetten onze missie om verbondenheid te 
creëren, levensvaardigheden op een positieve 
manier te beïnvloeden en een gevoel van trots 
mee te geven onvermoeibaar voort! 

Voorwoord

Wendy Smits
Manager MVO 
Stichting Samen RKC 
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Bestuur Samen RKC

Personeel Samen RKC

Wendy Smits 
Manager MVO

Ellen Maas
Projectleider

Delano Dekkers
Marketingcommunicatie
medewerker

Pagina 2   |   Jaarverslag 2020 - 2021   |   Stichting Samen RKC

Voorzitter
Harold de Baar

Penningmeester
Richard Jonkers

Bestuurslid
Simon Peijnenborgh

Bestuurslid
Frank van Mosselveld

Bestuurslid
Stephan van Engelen

Bestuurslid
Jan van Kessel

Het bestuur van Stichting Samen RKC had altijd een controlerende rol op de activitei-
ten en financiën. Het was in 2018 de wens van de Stichting om de werkwijze verder te 

professionaliseren, de maatschappelijke impact verder te vergroten en de continuïteit te 
waarborgen. 

Om hier invulling aan te geven heeft het bestuur ook een ondersteunende functie 
gekregen. Middels gezamenlijke kennis en ervaring is de missie, visie en strategie van 

Stichting Samen RKC opnieuw vormgegeven en zijn doelstellingen helder geformuleerd. 
In het seizoen 2020/2021 zijn er door gezamenlijke inspanningen tal van acties voltooid 

en liggen we volledig op koers om onze doelstellingen de komende jaren te realiseren. 
Hierbij hebben we de steun van gemeentes, partners, RKC en sponsoren hard nodig. 

Het bestuur is bijzonder trots op hetgeen Stichting Samen RKC dit seizoen ondanks de 
beperkingen weer gerealiseerd heeft en wil iedereen bedanken die dit op welke wijze 

dan ook mede mogelijk heeft gemaakt. Gezien alle positieve ontwikkelingen kijken wij vol 
vertrouwen naar de toekomst en verwachten volgend seizoen op alle fronten een 

verdere groei te realiseren.



“Onze maatschappelijke 
relevantie is groter dan ooit. 

De wereld wordt individualisti-
scher; overgewicht, eenzaamheid 
en de motorische achterstand in 
de ontwikkeling nemen toe. Ook 
zien we dat armoede en (gender) 
discriminatie nog steeds actuele 

thema’s zijn.”
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Samen RKC in cijfers

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, 
beinvloed levensvaardigheden op een positieve wijze en geeft een gevoel van 
trots mee.”

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

Verzorgingsgebied

Waalwijk Heusden

Loon op Zand

Social media

1826
volgers

+10%

Facebook

Instagram

663
volgers

+20%

LinkedIn

257
volgers

+68%

153

257

2020 2021

553
663

2020 2021

1826

2020 2021

1672

13 projecten
3 evenementen

3 thema’s
Gezondheid & Bewegen
Talentontwikkeling & Educatie
Samenleven & Respect 3526 unieke deelnemers



Projecten

Theory of Change
Eind 2021-2022 verwachten we de eerste uitkomsten van de onderzoeken en hopen we op 
basis van de Theory of Change ook daadwerkelijk hard te kunnen maken dat Samen RKC het 
verschil maakt. 

De Theory of Change is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. 

Gezondheid & Bewegen Educatie & Talentontwikkeling Respect & Samenleven

Output

Outcomes

Impact
Publieke waarde

RKC Waalwijk
Derby Cup 

Oldstars 

Voeding

Bewegen 

Gezonde
leefstijl

Levensvaardigheden

Scoor een 
Boek 

Week van 
het Geld 

Leesvaardigheid

Educatie

Gezondheid

Ieder1Gelijk G-RKC

Gelijkheid

Participatie

Trots & 
Verbondenheid

Samen RKC
Wijkgericht

Één-tweetje

Football-
memories

Team12
RKC Waalwijk
Schoolbattle

Scoren voor
Gezondheid
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Bewustwording Zelfstandigheid Financiële
bewustwording

Sociaal
netwerk

Ontmoetingen

‘‘We hebben samen met Stichting Samen RKC een Theory of Change opgesteld. Daarin maak je de 
gedachten en aannames die je als organisatie hebt over hoe jij sociale verandering probeert te 

bewerkstelligen, expliciet. Is het echt zo dat als we jongeren in de wijk meer sportactiviteiten bieden, 
er dan meer vriendschappen tussen kinderen van verschillende achtergronden ontstaan? Slagen we er 
inderdaad beter dan de gemeente in om aan arbeidsre-integratie te doen als je met een logo van RKC 

Waalwijk op je kleding komt? Bij het maken van een Theory of Change wordt je gedwongen daarover na 
te denken: wat voor activiteiten hebben we eigenlijk en welke impact maken we daar eigenlijk mee? En 
afhankelijk van het effect of je het wilt voortzetten of niet of wilt vervangen door een andere activiteit.”

Jan-Willem van der Roest - projectleider vanuit USBO:



Scoren voor Gezondheid
Thema Gezond & Bewegen

Partners

Doel

2020-2021

Gemeente Waalwijk, JOGG Waalwijk, gemeente Heusden, GGD Hart 
voor Brabant, Brabant Water en JUMBO Supermarkten Waalwijk, PUP 
Waalwijk, Kaatsheuvel en Sprang Capelle 

-  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 605 leerlingen, verdeeld over 27 groepen

RKC Oldstars
Thema Gezond & Bewegen

Trainingslocatie

Doel

2020-2021

W.S.C. Waalwijk 

-  40 trainingen 
-  (Maatschappelijke) activiteiten

26 actieve OldStars
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R KC Oldstars



Partners

Doel

2020-2021

Gemeente Waalwijk, eSports RKC Waalwijk

-  De doelgroep op een positieve manier zichtbaar maken voor de wijk
-  Bevordering van leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken

In totaal 68 kinderen, verdeeld over 8 teams

RKC Schoolbattle
Thema Gezond & Bewegen

Doel

2020-2021

Kinderen met elkaar in beweging brengen in een naschoolse activiteit 

25 kinderen structureel in beweging gebracht in december
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R KC Waalwijk Derby Cup

RKC Waalwijk Derby Cup
Thema Gezond & Bewegen



Partners

Doel

2020-2021

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 
    enthousiasmeren en activeren

450 deelnemers over verschillende activiteiten

Één-tweetje
Thema Respect & Samenleven

Samen RKC Wijkgericht
Thema Respect & Samenleven

Partners

Doel

2020-2021

RKC Waalwijk

-  Het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen
-  Het stimuleren om nieuwe sociale contacten aan te gaan 

150 deelnemers over verschillende activiteiten
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Een�tweetje



Partners

Doel

2020-2021

Gemeente Waalwijk

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

375 kinderen hebben deelgenomen aan het programma, verdeeld 
over 10 scholen

Scoor een Boek
Thema Educatie & Talentontwikkeling

Ieder1Gelijk
Thema Respect & Samenleven

Partners

Doel

2020-2021

20 basisscholen uit de gemeentes Heusden, Waalwijk en Loon op Zand. 
Rabobank Langstraat, Bibliotheek Midden – Brabant, Bibliotheek 
Heusden. 

In totaal hebben er 650 kinderen meegedaan met Scoor een Boek 

Scoor een Boek
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Stimuleren en motiveren van kinderen om zoveel mogelijk boeken te 
lezen



Partners

Doel

2020-2021

Special Heroes, Gemeente Waalwijk

Het ontwikkelen van werknemersvaardigheden bij jongeren uit het 
speciaal voortgezet onderwijs

Pilot: In mei zijn we gestart met 2 jongeren voor 1 dag per week 

Team-12
Thema Educatie & Talentontwikkeling
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Team 12



In 2020-2021 heeft Stichting Samen RKC diverse wensen en verzoeken van supporters ingewilligd. 
Zo zijn er we met FC Robijnstijn bij verschillende kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken 
langs geweest met Magic@Home. Daarnaast zijn er door de stichting diverse veilingitems beschikbaar 
gesteld aan verschillende initiatieven. 
 

Wensverzoeken
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Magic� Home@  



Stichting Samen RKC | Jaarverslag 
Akkerlaan 2 | 5143 ND Waalwijk 
Postbus 4 | 5140 AA Waalwijk 
T: +31 (0)416-334 356 
E: info@samenrkc.nl 
W: www.samenrkc.nl 
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