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Scorende Jongens
‘Prestatie met
plezier’
Iedere zondag geven wij training aan kinderen van 7 tot en met 12 jaar
van 10:00 uur tot 12:00 uur op diverse openbare trapveldjes in Alphen
aan den Rijn. Het meest uit het oog springende kenmerk van Scorende
Jongens is de laagdrempeligheid door o.a. het uitblijven van contributie
en het ontbreken aan verplichtingen.
Scorende Jongens is al ruim 7 jaar een begrip in Alphen aan den Rijn en
is opgericht en in stand gehouden door 100% vrijwilligers. Leuk details
hierbij is dat de oprichters 7 jaar geleden pas 13 jaar waren en dat zij zijn
opgegroeid met het initiatief. Momenteel is oprichting en huidige
voorzitter Evon Zevenbergen met zijn 21 jaar de oudste vrijwilliger bij
Scorende Jongens. Het overgrote deel van de vrijwilligers zijn scholieren
van het middelbaar onderwijs.
Indien iemand lid wordt van Scorende Jongens vragen wij alleen om het
tenue aan te schaffen voor een sterk gereduceerd tarief van €25,- per
tenue. Daarnaast worden alleen activiteiten als onze BBQ, Kamp en
eventueel een toernooi soms een kleine bijdrage gevraagd van de
leden/ouders. Doormiddel van sponsoren, vrijwilligers en ludieke
geldacties proberen wij alle kosten te drukken zodat onze vereniging
voor iedereen toegankelijk blijft.

Doelstellingen
-

Doorgroeien naar 150 actieve kinderen op 1 januari 2018
100% gezonde voeding per 1 januari 2017 op alle locaties
Minimaal 2 gediplomeerde trainers met een cursus ‘’Pupillentrainer’’ van de KNVB

Speerpunten
-

Geen contributie, alleen een bijdrage voor bijzondere activiteiten of het tenue.
Het hele jaar door, ook met de vakanties, winter- en zomerperiode.
Geen wekelijkse aanwezigheidsverplichting, alleen afmeldingsverplichting.
Plezier hebben staat bij ons boven de prestatie. Iedereen moet het naar zijn zin hebben.

Toelichting op onze speerpunten
1. Kinderen met weinig financiële ruimte een kans geven
Steeds meer gezinnen in Nederland en dus ook Alphen aan den Rijn hebben niet meer de middelen
om de sportvereniging van hun kinderen te betalen. Als alternatief hiervoor zijn o.a. het
Jeugsportfonds en Johan Cruijff Foundation opgericht. Alphen aan den Rijn mag daar ook Scorende
Jongens als lokaal initiatief bij bijschrijven.
Scorende Jongens is een gratis voetbalschool. Dit houdt in dat alle trainingen kosteloos zijn. Wij kunnen dit
zo kosteloos aanbieden omdat wij gebruik maken van vrijwilligers en openbare trapveldjes. Wij merken dat
veel gezinnen met een laag inkomen Scorende Jongens als de ideaal alternatief of opstap zien van een
betaalde voetbalschool of andere voetbal-/sportvereniging.

2. Kinderen en jongeren ontwikkelen op voetbal- en organisatorisch vlak
Wij proberen kinderen een kans te geven om hun talenten te ontwikkelen. Dit doen wij niet alleen
voetbaltechnisch op het veld maar proberen wij ook buiten het veld te doen. Een mooi voorbeeld
hiervan is 1 van de oprichters en huidige penningmeester Sebastiaan Bredenbeek (nu 21 jaar). De
afgelopen 7 jaar is hij beheerder geweest van bijna €50.000,-. Inmiddels doet hij een commerciële
opleiding en kan hij dit op zijn CV zetten. Naast Sebastiaan hebben wij een groep van 20 vrijwilligers
die écht de verantwoordelijkheid en ruimte krijgen om te leren en ook fouten te maken.

3. Gezond bezig zijn met elkaar, veel sporten!
Overgewicht is een steeds groter wordende probleem onder kinderen. Veel kinderen blijven
binnen, eten ongezonder en sporten minder. Ook bij Scorende Jongens zijn er regelmatig kinderen
die overgewicht hebben.
Scorende Jongens is over het algemeen een gezond initiatief. Ons kerndoel is sporten en bewegen en dat
proberen wij op iedere training maximaal te doen. Het leuke aan ons initiatief is dat kinderen die elders
sporten vaak extra bij Scorende Jongens sporten. Hierdoor zijn zij nog actiever bezig dan normaal. Bij iedere
training krijgen de kinderen door Scorende Jongens ook limonade en een koekje aangeboden. Wij streven
ernaar om per 1 januari 2017 gezonde limonade en gezonde snacks uit te delen zoals een appel of banaan.

4. Maatschappelijk betrokken bij alles rondom onze doelgroep
Wij proberen een verbindende partij te zijn in de Alphense samenleving. Naast onze samenwerkingspartner
AVV Alphen, Hoofdsponsor Zorg en Zekerheid en diverse andere sponsoren en partners proberen we ook
zoveel mogelijk maatschappelijk bezig te zijn. Zo zien wij Scorende Jongens als een praktijkschool voor
jongeren, proberen wij actief bij te dragen bij projecten van Scholen (koningsdag, open dag etc.) en willen
wij onze kinderen verbinden met elkaar. Het mooie van Scorende Jongens is dat wij een enorm diverse groep
leden hebben:
- Arm & rijk
- Allochtoon & autochtoon
- Jonge kinderen & jongeren
- Jongens & Meisjes
- Ouders & kinderen

Contactgegevens
Stichting Voetbalschool Scorende Jongens
Koningsmantel 1
2403 HZ Alphen aan den Rijn
www.scorendejongens.nl
T: 06 48 347 348
E: info@scorendejongens.nl

