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MAATSCHAPPELIJK

BETROKKEN

SC HEERENVEEN IS MEER DAN ALLEEN MAAR EEN VOETBALCLUB EN
WIL SAMEN MET SUPPORTERS, SPONSORS EN ANDERE STAKEHOLDERS
HAAR MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID TONEN IN HEERENVEEN,
HAAR DIRECTE OMGEVING EN DE REGIO FRIESLAND.
‘’DE CLUB STAAT ACHTER DE MAATSCHAPPIJ EN DE MAATSCHAPPIJ
STAAT ACHTER DE CLUB’’

BEREIK
SOCIAL MEDIA
FACEBOOK
11 berichten
3905 likes / 355 gemiddeld
252 reacties
85.593 weergaven
INSTAGRAM
3 berichten
7438 likes / 2480 gemiddeld
69 reacties
10.514 weergaven
TWITTER

1,5 METER
CORONA TOUR
“wy misse jimme,
hâld fol, úteinlik
sjogge wy inoar wer”

6 berichten
208 likes / 34 gemiddeld
27 reacties
44.454 weergaven

MAATSCHAPPELIJKE
VERZOEKEN
200 mensen blij gemaakt met hun verzoek
10 laatste wensen vervuld
‘’ Mijn overbuurvrouw heeft echt een geweldige avond
gehad. De hele terugweg bleef ze jullie bedanken voor
het feit dat dit toch allemaal zomaar kan en mag! Dus
bij deze nogmaals super bedankt voor het in vervulling
laten gaan van deze wens! ’’
- Speciaal verzoek

BEZOEKEN
BIJZONDERE
TRIBUNE
266 bezoeken op de blindentribune
162 bezoeken op de rolstoeltribune

PROJECTEN
G-VOETBAL
Het G-voetbalteam van sc Heerenveen is dit seizoen
gestart in de Bijzondere Eredivisie. Deze competitie
betreft een landelijke samenwerking tussen de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
en de Vriendenloterij. Het team speelt een aantal
toernooien door het hele land en traint voorafgaand
aan de toernooidagen. Daarnaast worden er nog
speciale activiteiten georganiseerd voor de spelers,
zoals een demonstratiewedstrijd of penaltyschieten
in de rust van een Eredivisiewedstrijd.

“Bodi is vaak bij sc Heerenveen geweest om naar zijn
tweelingbroer te kijken. Dan wilde hij al het veld in
rennen als er gewisseld werd maar dat mocht dan
niet. Nu mag hij eindelijk meespelen. Dat is heel
gaaf” Moeder Bodi (speler sc Heerenveen)
“Mijn droom is uitgekomen!’’
Speler G-team sc Heerenveen

SPORTPROJECT
Het Sportproject sc Heerenveen biedt jongeren die
geen vaste dagbesteding hebben de kans om te
re-integreren naar school of werk. De club begeleidt
in samenwerking met Verslavingszorg Noord
Nederland (VNN) en de gemeente het Sportproject
Heerenveen. Jongeren krijgen hulp bij ritme
opbouwen in hun dagelijks leven door middel van
ontbijtsessies en sporten in een inspirerende locatie
als het Abe Lenstra stadion.

‘’Ik voel mij sterker, fitter en mijn zelfvertrouwen is
omhooggegaan door de activiteiten die we gedaan
hebben bij het Sportproject.’’
Deelnemer Sportproject

ARBEIDSMARKTPROJECT
Het Arbeidsmarktproject is een project voor
bijstandsgerechtigden die een grote afstand hebben
tot de arbeidsmarkt. Zij worden door middel van
sport, eco-coaching en jobcoaching verder geholpen
om weer een stukje dichterbij een baan te komen.
Het traject bedraagt twintig weken, waarin zowel
individuele coaching als groepsaandacht aan bod
komt. Iedereen kiest zijn doelen en hier wordt aan
gewerkt.

“Met de week boekte ik vooruitgang. Ik heb al
veel nieuwe mensen ontmoet. Het mooie is ook
dat iedereen elkaar helpt en aan elkaar denkt.
Ook buiten de uren op het stadion om. Zo wees
een groepsgenoot een ander op een interessante
vacature. We doen het samen.”
Deelnemer Arbeidsmarktproject

OLDSTARS
De OldStars zijn een groep ouderen die met elkaar
‘Walking Football’ beoefenen. Zij trainen iedere
dinsdag op het sportcomplex van sc Heerenveen
en spelen maandelijks toernooien door het hele
land met soms zelfs sportieve uitstapjes naar het
buitenland. Plezier staat voorop bij de mannen en
vrouwen, maar ze zijn erg fanatiek. In beweging
blijven is een belangrijke reden om bij het team te
zitten, maar vooral de sociale contacten spelen een
grote rol.

‘’Het is altijd een feest om elkaar op dinsdag weer te
ontmoeten.’’
OldStar sc Heerenveen

PLAYING FOR SUCCES
Playing for Success is een naschools programma
voor kinderen van 9 tot 14 jaar die – om welke reden
dan ook – wel een ‘boost’ kunnen gebruiken. Omdat
het op school niet lekker loopt, ze niet lekker in hun
vel zitten, weinig weerbaar zijn, pestgedrag vertonen
of zelf gepest worden. Playing for Success draagt
bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen
met een naschools programma in een motiverende
en uitdagende omgeving. Sc Heerenveen biedt
Playing For Success een leercentrum aan in een
speciale skybox. Ook gebruiken de kinderen het hele
stadion als leeromgeving. Daarnaast komen spelers
en Heero de kinderen regelmatig verrassen. Hierdoor
ontstaat er een WOW-factor waardoor kinderen
na tien weken met een trots gevoel hun diploma in
ontvangst kunnen nemen.
‘’Ik heb geleerd om mijn zelfvertrouwen omhoog
te halen en hoe je een opdracht moet aanpakken.’’
Deelnemer Playing for Success

SCOOR EEN BOEK
Scoren kun je overal! Onder dit motto is in 2012
gestart met het leesprogramma Scoor een Boek!
Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor
het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij
leerlingen én gezinnen. Hierin werken bibliotheken
samen met sc Heerenveen. Het project verbindt
lezen en sport door profvoetballers in te zetten als
rolmodellen. Het project is symbolisch ingedeeld
in een aftrap, de rust en het fluitsignaal. Er heeft
in verband met corona geen sportieve afsluiting
plaatsgevonden, maar dit is via sociale media
gebeurd.

“Als je over tien jaar pas ontdekt dat lezen leuk is,
ben je eigenlijk al te laat. Lezen moet je nu doen, ook
al vraagt dat soms wat doorzettingsvermogen. 90
procent is talent, 10 procent doorzettingsvermogen.”
Foppe de Haan, oud-voetbalcoach

Er hebben 50 scholen
en 1.600 kinderen
deelgenomen
aan Scoor een Boek!

‘’Het concept van Scoor een Boek! werkt echt
goed. Bij alle kinderen, maar vooral bij de jongens
die weinig met lezen hebben. De combinatie met
voetbal en het competitie-element met het plakken
van stickers slaat met name bij hen goed aan.’’
Leerkracht deelnemende school

EVENEMENTENKALENDER
22-09-19

27-10-19

HOSTING BIJZONDER EREDIVISIE
Op 22 september 2019 organiseerde
sc Heerenveen de eerste speelronde van de
Bijzondere Eredivisie, bedoeld om een podium
te creëren voor voetballende kinderen met een
beperking.

GGD INTENTIEVERKLARING
Voor een periode van drie jaar slaan sc
Heerenveen en GGD Fryslân de handen ineen voor
een vitaler Fryslân. Een vitale omgeving voor de
inwoners van Friesland is
een belangrijk speerpunt.

‘’Dit is een droom die uitkomt!’’
Rienk, keeper
G-team sc Heerenveen

12-11-19

27-11-19

ZIEKENHUISBEZOEK TJONGERSCHANS
Het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen
wordt jaarlijks bezocht door sc Heerenveen. De
spelers, stafleden en Heero brachten bezoekjes
aan diverse afdelingen van het ziekenhuis.

“Als we mensen een beetje vrolijker kunnen
krijgen of ervoor kunnen zorgen dat de aandacht
even ergens anders op ligt in
het ziekenhuis, dan is dat
alleen maar prettig, dus
ik vind het een goed initiatief.’’
Warner Hahn,
keeper sc Heerenveen

21-12-19
VOEDSELBANK ACTIE
Op 21 december 2019 werden alle supporters en
sponsoren opgeroepen om bij de wedstrijd
sc Heerenveen – Heracles Almelo zo veel mogelijk
houdbaar voedsel mee te nemen voor de voedselbank
in Heerenveen. Ook werden er dit jaar babyspullen
voor Stichting Babyspullen ingezameld.

KERSTDINER
In samenwerking met KPN en de VriendenLoterij
is er een kerstdiner voor eenzame ouderen
georganiseerd in het Abe Lenstra stadion. Zo’n 50
eenzame ouderen zijn hierbij in het zonnetje gezet.
Sc Heerenveen heeft hierin de samenwerking
gezocht met haar sportief
partnerclubs en tijdens
deze avond waren ook
(eenzame) ouderen van diverse
amateurverenigingen
uit Friesland aanwezig.

07-02-20
OLDSTARS LUSTRUMTOERNOOI
Dit seizoen bestaan onze OldStars vijf jaar en
daarom is er op 7 februari een Lustrumtoernooi
georganiseerd met teams als FC Groningen, FC
Emmen en FC Utrecht. Op naar de tien jaar!
Oldstars sc heerenveen

‘’Met deze actie is voor zo’n twee weken voedsel
opgehaald voor de voedselbank. De mensen zijn
ontzettend dankbaar!’’
Sjoerd Talsma, voorzitter voedselbank Heerenveen

21-03-20
LINE-UP SYNDROOM VAN DOWN
Jaarlijks wordt er in het kader van de Nationale
Downdag een line-up georganiseerd bij een
thuiswedstrijd van sc Heerenveen. Dit seizoen zou
dit op zaterdag 21 maart 2020 tijdens de wedstrijd
sc Heerenveen – RKC Waalwijk georganiseerd
worden, maar dit kon helaas geen doorgang vinden
in verband met het coronavirus.

13-03-20
NL DOET!
Sc Heerenveen zou in samenwerking met het
personeel van maatschappelijk partners en een
mooie bijdrage van OSSH-sponsoren drie partnerverenigingen helpen met de meest uiteenlopende
klussen op het sportcomplex. Helaas kon dit geen
doorgang vinden in verband met het coronavirus.

‘’We proberen samen met sc
Heerenveen een actieve bijdrage
te leveren aan de gezondheid in de
gemeente Heerenveen. ‘’

- Lowise Hazenberg, coördinator
maatschappelijke projecten
Sportstad Heerenveen -

‘’Sport Fryslân wil dat iedereen in
Fryslân iedere dag met plezier kan
sporten en bewegen. Een vitale
‘mienskip’ is ons doel. Wij proberen
samen met sc Heerenveen te zorgen
voor een vitaal Fryslân door samen
netwerken op te zetten. ‘’

- Ellie Groot, Bestuurssecretaris -

‘’Het Foppe Fonds en sc Heerenveen
zijn nauw met elkaar verbonden in de
persoon Foppe de Haan. Vanuit de
doelstellingen van het Foppe Fonds
passen we ook uitstekend bij de
doelstellingen van sc Heerenveen om
iedereen de mogelijkheid te bieden om
sport te kunnen beoefenen. Wij zijn
erg blij om hierin samen te werken
met sc Heerenveen. ‘’

- Piet Hoekstra,
voorzitter Foppe Fonds -

Eisma Media Groep is sinds dit seizoen
hoofdsponsor van het G-voetbal bij sc
Heerenveen. ‘’Iedereen is gelijkwaardig, maar
niet iedereen is gelijk. Op deze manier bieden
we kinderen met een beperking een kans zodat
ze meetellen en dat wil iedereen, er bij horen! In
de maatschappij moet je niemand uitzonderen.
Het gaat om samen. Alleen ben je sneller, maar
samen kom je verder. ‘’

- Egbert van Hes,
CEO Eisma Media Groep -

PARTNERS BEDANKT!

