
 

 

 

Beleidsplan 2022-2025   Stichting De Zwaluwen Jeugd Actie 

Doelstellingen  

De doelstellingen van de Zwaluwen Jeugd Actie (ZJA) zijn als volgt: 

- Verhogen van de naamsbekendheid van de actie met name onder de KNVB amateur-

voetbalverenigingen (bestuurders, vrijwilligers, spelers en speelsters senioren en jeugd). 

- Verhogen van de participatiegraad met betrekking tot de inschrijving voor de Zwaluwen 

Jeugdbeker (het door de KNVB georganiseerde bekervoetbal voor de jeugd) 

respectievelijk de Zwaluwen Jeugdreeksen (het door de KNVB georganiseerde 

competitievoetbal tot en met 11 jarige leeftijd). 

- Verhogen van het jaarlijkse resultaat van de Stichting waardoor de afdracht aan de 

beneficianten verder kan toenemen. Onze beneficianten zijn: Prinses Beatrix Spierfonds, 

Spieren voor Spieren en het project “Passend Voetbal” van de KNVB.  

- Stimuleren van de amateur-voetbalverenigingen om het aantal subsidieaanvragen bij de 

Stichting te laten toenemen. Conform onze subsidievoorwaarden kunnen verenigingen 

hiermee maatschappelijke projecten op gebied van samenwerking, voetbalbeleving en 

toegankelijkheid accommodatie voor mensen met een beperking financieren. 

- Stimuleren op lokaal niveau om amateurvoetbalverenigingen in samenwerking met een 

plaatselijke school voor speciaal onderwijs een voetbalclinic te organiseren. Op die 

manier kunnen leerlingen kennis maken met allerlei vormen van voetbal voor jongeren 

met een beperking. 

Om deze doelstellingen te realiseren organiseert de ZJA jaarlijks regionale en landelijke 

activiteiten. Tevens worden er incidenteel grote(re) landelijke projecten georganiseerd om extra 

naamsbekendheid te verwerven of om additionele baten te verkrijgen. De belangrijkste bron van 

inkomsten bestaat uit de jaarlijkse afdracht vanuit de KNVB voor de aan de Zwaluwen 

Jeugdbeker en Zwaluwen Jeugdreeksen  deelnemende verenigingen met hun jeugdteams. 

De afgelopen jaren hebben we extra middelen besteed aan onze aanwezigheid op internet en 

de sociale media. Dit onder meer via het aanstellen van een manager social media inclusief 

promotie van de uitgereikte subsidie cheques aan amateurvoetbalverenigingen. Tevens werd 

besloten een nieuwe brochure in de vorm van een unieke strip, genaamd  “Japie & Jopie maken 

een G-voetbalteam” te gaan ontwikkelen. Japie & Jopie gaan de komende jaren een centrale 

spelen in de communicatie van de ZJA.  

 



Governance 

Vanaf 2017 is de ZJA tevens gecertificeerd door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving); 

dit is de organisatie die toezicht houdt op Goede Doelen organisaties in Nederland. Jaarlijkse 

tussentijdse audits van het CBF resulteerden in een continuering van deze certificering. Onze 

accountant verstrekt na controle een Samenstellingsverklaring.  

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuur is gezamenlijk 

bevoegd. Er is een rooster van aftreden om continuïteit van bestuur te waarborgen.                

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken, behoudens vergoeding 

van eventueel gemaakte kosten. Het bestuur geeft leiding aan een – voornamelijk – 

vrijwilligersorganisatie. 

  

Concrete doelstellingen 2022-2025 

Voor deze planperiode hebben we de volgende te realiseren doelstellingen geformeerd: 

- Vanaf 2024 wordt in ieder geval de netto jaaropbrengst volledig ingezet voor en 

afgedragen aan onze beneficianten en besteed aan het vertrekken van subsidies aan 

amateur voetbalverenigingen die bijdragen aan de ZJA. 

- Gebaseerd op de afdracht 2021/2022 blijft de afdracht aan onze beneficianten minimaal 

op een gelijk niveau. 

- Vanaf 2023 worden er jaarlijks minimaal st. 30 subsidies aan de verenigingen uitgekeerd. 

- De naamsbekendheid van de ZJA gaat concreet gemeten worden en dient jaarlijks toe te 

nemen. In Q4 2022 zullen we een nul meting houden zodat er daarna jaarlijks de 

ontwikkeling van de naamsbekendheid gevolgd kan worden. Na de nul meting zullen 

voor 2023 en volgende jaren de concrete doelstelling naamsbekendheid worden 

vastgesteld.  

 

Maart 2022 

Bestuur Stichting de Zwaluwen Jeugd Actie.  

 


