Handleiding ‘Kom in actie’
Super dat jullie in actie willen komen voor de Zwaluwen Jeugd Actie. Wij helpen jullie
graag op weg!
Wij reiken enkele activiteiten aan;
•
•
•
•
•

Een penaltybokaal;
Een loterij;
Een G-voetbaltoernooi met verenigingen uit de omgeving;
Een verzameling op de club;
Een combinatie van activiteiten.

Hiervoor kan de Zwaluwen Jeugd Actie diverse ondersteuningen geven
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banner Zwaluwen jeugd Actie
Beachflag Zwaluwen Jeugd Actie
Collectebussen
Digitale collectebussen
Leuke prijsjes voor de winnaars
Een Penalty Bokaal (indien georganiseerd)
Flyers
Hulp van een Zwaluwen vrijwilliger voor de voorbereiding van het evenement
Maken Persbericht

Wat vragen wij van de verenigingen (afhankelijk van de gekozen activiteiten) :
•
•
•
•
•
•
•

Aankondigen evenement & werving deelnemers;
Werven vrijwilligers;
Communicatie naar regionale media en social media;
Organiseren loterij en prijzen voor de loterij;
De opbrengsten van de loterij en de collectebussen;
De opbrengst van de deelnemers & de sponsoren;
Fondsenwerving

Aandachtspunten voor fondsenwerving
•
•
•
•
•
•

Vraag bedrijven in de buurt om de dag te sponsoren met:
Prijsjes voor de loterij of de andere activiteiten
Een financieel bedrag in ruil voor naamsbekendheid rondom het evenement
Laat het bedrijf hier een activiteit voor het personeel van maken in het kader van
Verantwoordt Maatschappelijk ondernemen.
Vraag het bestuur of (een deel) van de baromzet mag worden geschonken aan
de Zwaluwen Jeugd Actie;

•
•

Vraag de webmaster om onze banner en onze digitale collectebus te plaatsen op
de website;
Vraag de leden een bijdragen te leveren via de website of SMS Jeugdbeker naar
4333;

Uitleg penalty bokaal:
•
•
•
•
•
•

Een team bestaat uit vijfstrafschopnemers
Een poule bestaat uit vier (maximaal vijf) teams
Iedere poule krijgt een keeper toegewezen
Alle spelers nemen vijf penalty’s tegen de keeper
De twee teams met de hoogste totaalscore gaan door naar de volgende ronde
De deelname per deelname bedraagt € 5,=

Afhankelijk van het aantal deelnemers volgen de kwartfinale, halve finale en de finale.
Het team met de meest gescoorde penalty’s wint de penaltybokaal, beschikbaar gesteld
door de Zwaluwen Jeugd Actie.
Voorbeelden loterij:
• Maak 1000 enveloppen met daarin een briefje met de gewonnen prijs of helaas
geen prijs. Verkoop de enveloppen voor € 1,= of meer. Het voordeel hiervan is
dat men direct ziet of er een prijs is gewonnen.
• Verkoop de nummers van een bonnenboekje en stop de nummers in en hoge
hoed. Laat de prijs zien en laat het publiek het winnende lot trekken.
Voorbeeld inzameling:
• Laat elke voetballer zelf één euro meenemen voor de Zwaluwen Jeugd Actie en
dit geven aan de elftalleider. Met deze handeling weet de speler dat hij zich inzet
voor jongeren met een beperking.
• Ga rond met de collectebus ( op aanvraag beschikbaar)
De jeugd geeft het voorbeeld door:
Op zaterdag de jeugdige voetballers/voetbalsters voor de Zwaluwen Jeugd Actie, ze zijn
een goed voorbeeld voor de senioren de op zaterdag of zondag voetballen. Dus ze
kunnen zeggen; Wij hebben zaterdag gevoetbald voor de Zwaluwen Jeugd actie, nu
zijn jullie aan de beurt.
Het doel
Gewoon lekker kunnen voetballen. Voor de meeste kinderen is dat de gewoonste – en
de leukste – zaak van de wereld. Helaas is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend
dat zij kunnen voetballen.
Daarom steunt de Zwaluwen Jeugd Actie het aangepast voetbal van de KNVB. Met het
geld dat wordt ingezameld door de Zwaluwen Jeugd Actie worden mooie projecten
gerealiseerd zodat jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking toch
kunnen voetballen of ten minste van het voetbalspel kunnen genieten.

Ons motto is;

“Jeugd voetbalt voor jongeren met een beperking!”

