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BEZORG KINDEREN MET EEN BEPERKING EEN GEWELDIGE 
VOETBALDAG !!!!! 

 
Opzet clinic:  Neem contact op met een lokale school voor speciaal onderwijs en organiseer op een 
schooldag een voetbalclinic voor kinderen met een beperking.  
Op de dag zijn vrijwilligers en trainers van de vereniging actief maar ook is er begeleiding vanuit de 
school/instelling. Leeftijd kinderen van 6 tot 16 jaar. 
Kinderen maar ook de begeleiding/organisatie hebben een geweldige dag, waar nog lang over 
gesproken wordt.  
De kinderen worden op de dag voorzien van eten en drinken, gezamenlijke lunch in de kantine, 
ontvangen bij aanvang een T-shirt met opdruk en na afloop een goodie bag met b.v. een medaille, wat 
snoep en een voetbal. Met name de voetbal – er werd bij de pilots een “Barca-bal” gebruikt-  was een 
schot in de roos. Zie ook onder “financieel” voor wat betreft de kosten. 
Op de website van de Zwaluwen Jeugd Actie staat veel bruikbare informatie, zoals bijvoorbeeld een 
programma, een voetbal circuit met  verschillende leuke onderdelen en wat sfeer foto’s. Maar uiteraard 
maakt iedere vereniging er een “eigen” clinic van !!  
  
Promotie: Een mooi maatschappelijk project voor de vereniging. Vraag de wethouder van Sport de 
clinic te openen. Nodig lokale pers uit. Maak gebruik van de social media van de club. Ook de Zwaluwen 
Jeugd Actie zorgt na afloop voor extra PR middels verspreiding van foto’s, filmpjes en mooie verhalen. 
Ook de vrijwilligers  en trainers van de club zullen veel plezier beleven aan het organiseren en  
meewerken aan zo’n clinic. En het kan allemaal op één dag gebeuren !!. 
 
Financieel: De Zwaluwen Jeugd Actie verstrekt de organiserende voetbalvereniging een vast 
subsidiebedrag om de kosten geheel of grotendeels te dekken. Deze bedraagt: 

- € 1.500 bij 35 á 50 deelnemende kinderen. 
- € 1.250 bij 20 á 35 deelnemende kinderen. 

De Zwaluwen Jeugd Actie kan deze subsidie verstrekken aangezien de voetballende jeugd in Nederland 
jaarlijks deelneemt aan de Zwaluwen Jeugd Beker wedstrijden van de KNVB. Behalve subsidies aan 
KNVB amateurvoetbalverenigingen worden er jaarlijks door deze inkomsten ook bijdragen uitgekeerd 
aan onder andere het Prinses Beatrix Spierfonds en Spieren voor Spieren om wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziektes bij kinderen te financieren.  
Het motto van de Zwaluwen Jeugd Actie is dan ook niet voor niets:  
 

Jeugd voetbalt voor jongeren met een beperking. 
 

Procedure: Ga naar www.zwaluwenjeugdactie.nl en vul onder het menu “subsidieaanvraag” het 
aanvraagformulier in. Bij project kan worden volstaan met “Voetbalclinic voor kinderen met een 
beperking” alsmede de naam van de school waarmee wordt samengewerkt. Een begroting of andere 
motivatie is niet nodig. Nadat de clinic is georganiseerd maakt de Zwaluwen Jeugd Actie het 
subsidiebedrag over naar de vereniging.  
NB: Artikel 3. van de Subsidievoorwaarden is niet van toepassing; aanvragen kunnen het gehele jaar 
worden ingezonden. 
NB: Voor het kalenderjaar 2020 heeft de Zwaluwen Jeugd Actie subsidie voor st. 25 clinics beschikbaar; 
dus snelheid is geboden !!. Ook verenigingen met G-voetbal worden ook van harte uitgenodigd een clinic 
samen met een school  te organiseren.  
 

DUS DOEN EN VEEL SUCCES !!! 
 

http://www.zwaluwenjeugdactie.nl/
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BIJLAGE:  
 
 
Op de website van de Zwaluwen Jeugd Afdeling voorbeeld programma met tijdindeling, 9 voorbeelden 
voor het voetbalcircuit, foto’s. 
 
Wel attentie voor privacywetgeving (AVG) voor wat betreft foto’s, filmpjes.  
 
 
Indicaties financieel: 

- Shirt met bedrukking circa € 10 ( b.v. Tempo Print Bussum) 
- Barca voetbal (phi Promotions Almere € 14) 
- Lunch (€ 5 
- Goodie bag + wat lekkers (€ 1) 
- Opblaasbaar pannaveld of doel: € 300 á € 500 (professioneel maar ook geweldig leuk) 

Maar gebruik uiteraard lokale sponsors en leveranciers !! 
 
De stichting MZS (Mens, Zorg en Sport) uit Hilversum heeft veel ervaring met deze clinics; er kan altijd 
bij vragen of voor advies contact opgenomen worden:  stichtingmzs@gmail.com  ter attentie van Simon 
Arp. 
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