
 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN ZWALUWEN JEUGD ACTIE (SAMENVATTING) 

Inleiding 

De Stichting Zwaluwen Jeugd Actie (ZJA) is reeds sedert 1960 actief met haar activiteiten. 

Oorspronkelijk onder de slogan “gezonde maatjes voetballen voor hun gehandicapte 

kameraadjes” wordt er geld opgehaald ten behoeve van het Prinses Beatrix Spierfonds en ten 

behoeve van subsidieaanvragen van andere organisaties en amateurvoetbalverenigingen. De 

oorsprong van de actie komt voort uit de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Sedert 

2007 is de actie gekoppeld aan het KNVB bekertoernooi voor de jeugd; met jaarlijks ruim 

350.000 voor de “Zwaluwen Jeugd Beker” voetballende jeugdleden is deze actie de grootste 

“goede doelen sport actie” in Nederland. Voor de meeste kinderen is gewoon lekker kunnen 

voetballen de normaalste zaak van de wereld. Helaas is dat niet voor alle kinderen het geval. 

Daarom steunt de ZJA sinds 2017 het project “passend voetbal” van de KNVB. Met het geld dat 

door de ZJA wordt ingezameld worden mooie projecten gerealiseerd zodat kinderen met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking toch kunnen voetballen of genieten van het voetbal. 

Ongeveer de helft van de opbrengst gaat naar de beneficianten van de ZJA. Dit zijn thans het 

Prinses Beatrix Spierfonds (PBS) en Spieren voor Spieren (SvS); hieruit wordt met name 

onderzoek naar spierziekten gefinancierd.Daarnaast kunnen amateurvoetbalverenigingen van 

de KNVB subsidie aanvragen bij de ZJA voor maatschappelijke projecten of aanpassingen van 

de accommodatie om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. 

Vanaf de start van de actie is door de voetballende Jeugd (lees ruim 10 miljien!) in Nederland al 

ruim €5 miljioen bijeengebracht voor de doelen van de ZJA. 

Doelstellingen 

De ZJA heeft een tweetal belangrijke doelstellingen: 

♦ Verhogen van de structurele opbrengst van de actie om meer geld beschikbaar te hebben  

   voor de subsidievragers en beneficianten. Daarmede ook waarborgen van de continüiteit van  

   de ZJA. 

♦ Meer aandacht voor spierziekten en met name om de doelstelling van het PBS         

   “spierziekten de wereld uit” mede helpen te ondersteunen. 

 

 



 

 

 

 

Organisatie 

De ZJA wordt geleid door een bestuur bestaande uit drie personen (voorzitter, secretaris, 

penningmeester) en ondersteundt door een commissie waarin de PR/voorlichtings-functie en 

districtsondersteunende activiteiten zijn ondergebracht. Alle betrokkenen zijn vrijwilliger en 

derhalve onbezoldigd. 

Voor de organisatie van landelijke evenementen en acties worden onder leiding van 

aangetrokken projectmanagers projectteams geformeerd. 

De ZJA is een “goede doelen organisatie” en heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling)  verstrekt door de Belastingdienst. Daarnaast loopt er een aanvraag voor het 

keurmerk CBF Erkend Goed Doel; naar verwachting zal deze in augustus 2017 worden 

afgerond.  

Statuten, jaarcijfers inclusief begroting alsmede overzicht nevenfuncties bestuur staan 

gepubliceerd op de website www.zwaluwenjeugdactie.nl 

Fondsenwerving 

De ZJA hanteert de volgende activiteiten om fondsen te werven: 

♦ Jaarlijkse financiële afdracht via de KNVB  van de voor de Zwaluwen Jeugd Beker spelende   

   jeugdleden. 

♦ Landelijke en regionale evenementen waarbij middels sms-acties, donaties, veilingen en  

   sponsors gelden worden ingezameld.  

♦ Lokale acties van amateurvoetbalverenigingen om ten behoeve van de ZJA gelden in te  

   zamelen. 

♦ Donaties door particulieren. 

Samenvattend 

Middels het uitgangspunt “Voor en door Voetbal” wordt er zoveel mogelijk geld ingezameld om 

de doelstellingen, in belangrijke mate ook weer gelinkt aan het voetbal, te realiseren. Op die 

manier wordt getracht middels financiering van spieronderzoek mee te werken aan toekomstige 

afname en/of genezing van spierziekten, maar tevens kinderen en jonge mensen met een 

beperking toch veel genoegen aan “het voetbal”te laten beleven. 
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