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Aanleiding 

Wat al langere tijd bekend is, maar door de Coronapandemie nog eens extra pijnlijk duidelijk 

werd, is hoe belangrijk gezondheid is en welke rol gezonde voeding en bewegen daarin een 

spelen. Bij huishoudens met een lage sociaaleconomische status (SES) is het belang zo 

mogelijk nog hoger. Het is immers geen automatisme dat er voldoende inkomen is om bezig 

te kunnen zijn met gezondheid, voeding en beweging.  

 

Door alle maatregelen waren sportverenigingen genoodzaakt om terreinen af te sluiten en 

om activiteiten tot een minimum terug te dringen. Dat weerhield jongeren er niet van om 

toch gebruik te maken van de sportvelden die FC Dauwendaele huurt van de gemeente. Zij 

verschaffen zich op illegale wijze toegang tot het sportpark aan de Kruitmolenlaan, waarbij 

schade ontstaat aan eigendommen van zowel de gemeente als FC Dauwendaele. Ook bleef 

de club vaak achter met een berg afval, dat eerst verwijderd moest worden voordat de 

wedstrijd of training aan kon vangen. Dit was al het geval voor de pandemie, maar Corona 

heeft hieraan een extra dimensie gegeven. Als club zien wij jongeren echter liever voetballen 

op het veld bij de club, dan dat zij rondhangen in de wijk en mogelijk vervallen in criminele 

activiteiten. Dan moet je de jongeren ook alternatieve activiteiten aan kunnen bieden.  

Voor FC Dauwendaele is het logisch dat wij een functie voor de wijken ten Zuiden van het 

Kanaal door Walcheren te vervullen hebben. Wij geven daarom actief invulling aan onze 

bredere verantwoordelijkheid. Dat doen wij o.a. via het project van de Gezonde Sportkantine, 

het anti-rookbeleid en de invulling van maatschappelijke stages en –dienstplicht voor 

jongeren (o.a. middels het Young Leaders programma). Ook bieden wij plaats voor 

vrijwilligers, voor allerhande uiteenlopende vrijwilligersklussen. Toen er meer mogelijk werd 

hebben wij ook uren ter beschikking gesteld aan andere verenigingen, om hun leden te 

kunnen laten sporten. 

 

Vanuit dat gevoel voor verantwoordelijkheid is het idee ontstaan van het Open Sportpark. 

Hoe mooi is het dat er legaal gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten die er zijn, op 

momenten dat huurders geen gebruik hiervan maken? Dat die openstelling mogelijkheden 

biedt aan inwoners van Middelburg om elkaar te ontmoeten en actief bezig te zijn met hun 

fysieke gezondheid en sociale contacten? Dat er door jongerenwerkers en studenten 

pedagogiek gesprekken met jongeren gevoerd kunnen worden over hun toekomst? Dat er 

preventief gewerkt wordt aan die toekomst, zodat jongeren een ander perspectief geboden 

wordt en er op termijn niet een volgende ‘Dauwendaele groep’ ontstaat? Dat er ontmoeting 

plaatsvindt tussen jong en oud? Dat er toezicht is, zodat het niet leidt tot vernielingen en dat 

alle rommel opgeruimd wordt? Dat de wijk Dauwendaele in al haar verscheidenheid een 

lichtend voorbeeld kan zijn van positiviteit voor heel Middelburg.  

 

Wij slaan graag de handen ineen om deze droom te realiseren.  



Open sportpark  

De club wil graag een cultuur creëren van een open sportpark, waar jong en oud vrij kunnen 

sporten/spelen/bewegen en altijd gebruik kunnen maken van de accommodatie op het 

moment dat hurende partijen hier geen gebruik van maken. Op dit moment is dat niet 

mogelijk. Enerzijds door het fysieke afsluiten van het sportpark door de gemeente, 

anderzijds vanwege een gebrek aan menskracht met voldoende kennis, die de aansluiting 

kunnen vinden bij deze doelgroepen en die toezicht kunnen houden.  

 

Hoofddoel 

Het hoofddoel van de kernpartners is dat meer mensen in staat zijn om te sporten en/of om 

te bewegen, waarbij er ruimte is voor ontmoeting en waarmee preventief gewerkt wordt aan 

een gezond en veilig toekomstperspectief voor jongeren, middels het aanbieden van 

activiteiten binnen een veilige structuur.  

 

Subdoelen 

1. Minder schade door vernielingen aan eigendommen van de gemeente en FCD. 

2. Toezicht op het opruimen van (zwerf)vuil. 

3. Verbinden van jongeren (en ouderen) aan vrijwilligerstrajecten, maatschappelijke 

stages en het project Young Leaders. 

 

Ledenaantal 

De club wil graag groeien qua ledenaantallen en een verbindende factor in de wijk zijn. Er 

zijn veel kinderen/jongeren die actief zijn op het sportpark, maar zich niet aanmelden als lid 

bij de club. Uiteraard zouden wij graag zien dat zij lid worden bij FC Dauwendaele, waarbij 

wij met intermediairs kunnen bemiddelen richting het Jeugd Sport Fonds als er onvoldoende 

financiële middelen zijn. Het is echter geen doel op zich / van dit plan. 

 

Migratieachtergronden  

Veel jongeren die woonachtig zijn ten Zuiden van het Kanaal door Walcheren komen uit 

kwetsbare gezinnen met een migratieachtergrond. Hierbij is vaak sprake van een lage 

sociaaleconomische status en taalbarrières. Gevolg hiervan is dat er betalingsachterstanden 

zijn, moeizaam oudercontact, vervoersproblemen et cetera. Hierover heeft de club frequent 

contact met intermediairs uit het onderwijs, welzijns- en maatschappelijk werk en het Jeugd 

Sport Fonds. Het oplossen van financiële problematiek en taalachterstanden is geen doel van 

dit plan. 

 

Uiteraard staan wij open voor partijen die hiermee aan de slag zijn en middels aansluiting op 

dit plan hieraan een bijdrage kunnen leveren. 

  



Samenwerkende partijen 

Als bestuur van vrijwilligers zijn wij (te) veel tijd kwijt aan bovenstaande (rand)zaken. De 

problematieken die spelen binnen de club, vallen binnen het sociale domein en het technisch 

beleid van de club. Om dit soort zaken te professionaliseren is er specifieke ondersteuning 

nodig in vrijwillige- en professionele vorm.  

 

Denk hierbij aan wijkgericht werken met mbo/hbo- studenten en ondersteuning binnen het 

(technisch) beleid. De duurzame inhaalslag die FC Dauwendaele wil maken, vraagt dan ook 

om een integrale aanpak met een meerjarenplan, waarin er wordt samengewerkt binnen de 

club met het onderwijs, de gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven et cetera.  

 

Uiteraard is de gemeente Middelburg als eigenaar van de velden een relevante partij. Het 

open stellen van de velden is iets dat  alleen zij kan beslissen. Voor de uitwerking van dit 

plan hebben wij de gemeente echter niet betrokken. Wij leggen namelijk de focus op de fase 

daarna: het faciliteren van de ontmoeting en het aanbieden van activiteiten.  In deze fase zijn 

de kernpartners Welzijn Middelburg (WM), Skills4Life (S4L) en FC Dauwendaele (FCD). 

 

Bijdrage FCD 

- Aanstellen van één of meer vrijwillige toezicht(h)ouders (hierbij wordt gedacht aan 

samenwerking met Orionis en maatschappelijke organisaties voor het toeleiden van 

geschikte kandidaten) 

- Mede organisator van activiteiten (waaronder het leveren van kader dat helpt bij de 

uitvoering: maatschappelijke stages; Young Leaders) 

- Budgethouder projectuitvoering 

 

Bijdrage WM 

- De buurtcoaches zijn actief op de velden van FCD, op dinsdag- en donderdagmiddag  

- De buurtcoaches kunnen aan de vrijwillige toezicht(h)ouder tools geven m.b.t. het 

opzetten van kleine (bal)spellen 

- De buurtcoaches kunnen de vrijwillige toezicht(h)ouder ondersteunen 

- Jongerenwerk kan de vrijwillige toezicht(h)ouder ondersteunen 

- Jongerenwerk kan de vrijwillige toezicht(h)ouder trainen in omgang met 

straatcultuur, geweldloos verzet en de nieuwe autoriteit 

- Jongerenwerk kan hun “autoriteit” uitlenen aan de vrijwillige toezicht(h)ouder 

- Jongerenwerk kan hun contacten met de jongeren inzetten 

- Jongerenwerk kan de vrijwillige toezicht(h)ouder begeleiden en ondersteunen. 

- Jongerenwerk kan meehelpen met projecten opzetten 

- AZC kan ingeschakeld worden  

- Welzijn Middelburg kan hun netwerk inzetten (o.a. Orionis) 

 



Bijdrage S4L 

- Organiseren van (voetbal- en) bewegingsactiviteiten gericht op verschillende 

doelgroepen / leeftijdscategorieën 

- Inzet netwerk en begeleiding studenten (o.a. HZ Pedagogiek) 

 

Aanvraag 

Voor 2021 vraagt FC Dauwendaele een budget aan van maximaal € 25.000,- voor het 

inrichten van een structuur en het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het 

hoofddoel, gedurende een jaar. Wij verwijzen hiervoor naar de bijlage. 

 

Meetbare doelen 

 

1. Er zijn in 1 jaar tijd 1.000 deelnemers aan (voetbal- en) bewegingsactiviteiten binnen 

het project Open Sportpark. 

2. Van deze deelnemers wordt vastgelegd of zij op dat moment al voldoen aan de 

beweegrichtlijn 2017 (percentage nulmeting). 

3. Na 1 jaar is het aantal deelnemers dat voldoet aan de beweegrichtlijn 2017 met 25% 

gestegen t.o.v. de nulmeting. 

Kwalitatieve doelen 

4. Er is sprake van minder overlast (vernieling, zwerfvuil, ongewenst gedrag). 

5. Er is sprake van een toename van het aantal sociale contacten onder deelnemers. 

  



Bijlage 1. Begroting Project Open Sportpark Kruitmolen 

 

Kosten fase voorbereiding  Bedrag  

 

   Ontwerp / drukken promotiemateriaal  €       500,00  Posters / folders / … 

Free publicity  €                 -    

Via mediakanalen partners en gemeente; Bode; PZC; Wij zijn 

de Stad 

   Kosten fase uitvoering  Bedrag  

 

   Prikkers / vuilniszakken / handschoenen  €       250,00  Voor opruimen (zwerf)vuil 

Inzet projectmedewerkers S4L  € 14.520,00  

1 dagdeel per week / 40 weken / € 75,00 per uur excl. BTW 

(= € 90,75 incl.) 

Inzet projectmedewerkers WM  €                 -    Uit reguliere subsidie WM 

Inzet projectmedewerkers FCD  €                 -    Vrijwillige inzet 

Inzet toezichthouder(s)   €    3.400,00  Via Orionis / vrijwilligersvergoeding bij 2 vrijwilligers 

Inzet studenten  €                 -    Via S4L / HZ 

Activiteitenbudget  €    5.000,00  

 Onvoorzien  €    1.330,00  

 

   Kosten fase nazorg  Bedrag  

 

   Effectonderzoek en evaluatie  PM  Via HZ? 

   Totaal  € 25.000,00  

 

   Opbrengsten  Bedrag  Begunstigde 

   Minder kosten vervanging vernieling  PM  Gemeente Middelburg 

Minder kosten vervanging vernieling  PM  FC Dauwendaele 

Minder zwerfvuil  PM  Gemeenschap 

Minder (jeugd)criminaliteit  PM  Gemeenschap 

Meer sociale contacten  PM  Gemeenschap 

Meer gezondheidswinst  PM  Gemeenschap 

 

 

 


