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1 VOORWOORD

‘De #KrachtvanFeyenoord is overal.’ Dat waren de inleidende woorden van het vorige 
jaarverslag van de Feyenoord Foundation, dat eind december 2019 werd gepubliceerd. 
Niemand kon destijds bevroeden dat die #KrachtvanFeyenoord enkele maanden later 
letterlijk door het hele land zichtbaar zou worden. Terwijl heel Nederland in lockdown zat, 
trokken wij langs de aanvoerders van de samenleving om hen te bedanken voor hun 
inspirerende inzet in de lastige coronatijd. Van minister Hugo de Jonge en IC-arts 
Diederik Gommers tot schooldirecteuren, wijkagenten en vele anderen die zich – vaak 
vrijwillig – inzetten voor de kwetsbaren van onze samenleving. 

Sport bleek ook in tijden van crisis een belangrijke, verbindende factor. Van de ene op 
de andere dag werden onze activiteiten stilgelegd en bleven de scholen en pleintjes 
op Rotterdam-Zuid leeg en stil. Zodra het weer kon, hervatten we onze activiteiten 
in de wijken. Het enthousiasme en de opkomst spraken boekdelen; de behoefte aan 
beweging en ontspanning spatte ervan af, zo ervaarden onze maatschappelijk trainers. 
Hartverwarmend waren ook de reacties op de video’s die onze medewerkers maakten 
voor het speciaal gelanceerde online platform #KrachtvanFeyenoord. Mede dankzij die 
video’s hielden de kinderen, die normaal gesproken zouden deelnemen aan onze sociaal-
maatschappelijke activiteiten, hun lichaam en geest tijdens de lockdown in conditie. 

Dit Maatschappelijk Jaarverslag gaat over het seizoen 2019-2020. Dat een belangrijk deel 
van deze jaargang werd beïnvloed door het coronavirus, is duidelijk. Maar gelukkig gaat 
dit verslag over meer dan alleen corona. Want ook voor de corona-uitbraak waren we 
zichtbaar op de scholen en pleintjes op Zuid, zoals we dat al heel wat jaren zijn. We zetten 
de #KrachtvanFeyenoord dagelijks in om levens te veranderen, mensen in beweging te 
brengen en bij te dragen aan een betere toekomst voor onze supporters en de inwoners 
van Rotterdam op het gebied van sport, onderwijs en werk. 

Iedereen kan geraakt worden door de #KrachtvanFeyenoord, zo vinden wij. Ongeacht 
leeftijd, geslacht, religie, huidskleur, afkomst, sociale status of de link met onze club. Dat 
toonden we aan vóór de uitbraak van corona, tijdens die gekke laatste maanden van het 
seizoen 2019-2020 en daar gaan we onverminderd mee verder als de coronasituatie 
achter de rug is. Dat is één van de zaken waarvan ik in deze onzekere tijden wél overtuigd 
ben. 

Mark Koevermans
Voorzitter stichting Feyenoord Foundation 
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“Hier is een sterke quote 
heel erg leuk te gebruiken 
als streamer bijvoorbeeld.”
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2.1 OVER DIT JAARVERSLAG

Geen woorden, maar daden. Het is de lijfspreuk van Feyenoord. Die daden brengen we 
dagelijks in praktijk door de #KrachtvanFeyenoord in te zetten. Dankzij de Feyenoord 
Foundation is Feyenoord in staat om zij die dat nodig hebben te helpen. En zo de stad en 
samenleving sterker te maken. Aanpakken, dat is waar onze club voor staat. 

Onze talrijke en uiteenlopende activiteiten op sociaal-maatschappelijk gebied zijn voor 
de buitenwereld lang niet altijd zichtbaar. Daarom brengen we in dit Maatschappelijk 
Jaarverslag onze daden onder woorden. We geven inzicht in onze werkzaamheden 
en de resultaten die we hebben behaald in het seizoen 2019-2020, dat in maart 
2020 een bizarre wending kreeg door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. 
Dat bracht uitdagingen met zich mee, maar desondanks hebben we dankzij het 
doorzettingsvermogen van onze medewerkers en de inzet van de #KrachtvanFeyenoord 
ook in de laatste maanden van het seizoen positieve impact kunnen maken. Daar zijn we 
trots op. 

Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 en is 
gepubliceerd op 2 februari 2021. 

Heeft u vragen over dit jaarverslag? 
Neem contact met ons op via foundation@feyenoord.nl. Wilt u gedurende het seizoen 
op de hoogte blijven van de sociaal-maatschappelijke activiteiten van Feyenoord? 
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks updates over de 
#KrachtvanFeyenoord.
 

2 FEYENOORD
 FOUNDATION
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2.2 STICHTING FEYENOORD FOUNDATION

De dagelijkse inzet van de #KrachtvanFeyenoord kan plaatsvinden dankzij een intensieve 
samenwerking met maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven. Die 
samenwerking vindt sinds 2011 plaats via de stichting Feyenoord Foundation, die alle 
fondsen en middelen voor de sociaal-maatschappelijke activiteiten van Feyenoord werft 
en beheert. De stichting Feyenoord Foundation beschikt over de ANBI-status en heeft een 
eigen bestuur (zie hoofdstuk 2.5). 

Doordat alle sociaal-maatschappelijke activiteiten van Feyenoord en de 
samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn 
ondergebracht binnen de stichting Feyenoord Foundation, is er een strikte scheiding 
tussen de financiering van deze activiteiten en de exploitatie van Feyenoord. Deze splitsing 
garandeert een juiste besteding van de voor de sociaal-maatschappelijke programma’s 
bestemde gelden. De Feyenoord Foundation biedt als vanzelfsprekend de voor een 
stichting met een ANBI-status vereiste transparantie over het werven en beheren van haar 
fondsen en middelen.

Samenwerken met de Feyenoord Foundation
Bent u na het lezen van dit jaarverslag enthousiast over een samenwerking met de 
Feyenoord Foundation? We gaan graag met u in gesprek om te bekijken hoe we 
gezamenlijk positieve impact kunnen maken op de samenleving. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om de Feyenoord Foundation eenmalig en/of structureel te steunen.
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2.3 STRATEGIE & DOELGROEPEN 

Missie
De #KrachtvanFeyenoord gebruiken we om met onze sociaal-maatschappelijke 
programma’s levens te veranderen. Om mensen in beweging te brengen. En om bij te 
dragen aan een betere toekomst voor onze supporters en de inwoners van Rotterdam. 
Dit doen we op drie gebieden, die de pijlers vormen onder ons sociaal-maatschappelijk 
beleid: Sport, Onderwijs en Werk.  

Sport  
Onze hoofddoelstelling binnen de pijler Sport is om zoveel mogelijk kinderen op 
Rotterdam-Zuid aan het sporten te krijgen. Dit doen we door zoveel mogelijk kinderen te 
laten kennismaken met sport, om hen vervolgens te motiveren en enthousiasmeren om 
structureel te gaan sporten. Binnen deze pijler spelen ook een gezonde leefstijl, sociale 
cohesie en ouderbetrokkenheid een belangrijke rol. Wij geloven namelijk dat sporten niet 
alleen goed is voor het lichaam, maar dat het ook voor betere sociale relaties zorgt.  

Onderwijs  
Op het gebied van onderwijs is het ons streven om zoveel mogelijk kinderen hun 
talenten te laten ontwikkelen en de beste versie van zichzelf te laten worden, zowel qua 
schoolprestaties als op sociaal-emotioneel vlak. Sporten, het stimuleren van een gezonde 
levensstijl en ouderbetrokkenheid worden ingezet als middelen om dit doel te bereiken.  

Werk 
Binnen de pijler Werk is alles erop gericht om zoveel mogelijk jonge Rotterdammers 
aan een (duurzame) baan te helpen. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 
ontwikkelen zich via Feyenoord op zowel sociaal-emotioneel als cognitief vlak, waardoor 
ze met meer kennis, kunde en zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op gaan.  

Voor iedereen
Buiten bovenstaande pijlers laten we via de Feyenoord Foundation jaarlijks honderden 
bijzondere wensen in vervulling gaan van met name (ernstig) zieke supporters. Ook 
werken we samen met onder meer het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Bij al 
onze activiteiten staan we midden in de samenleving en zijn we voor iedereen bereikbaar, 
ongeacht leeftijd, geslacht, religie, huidskleur, afkomst, sociale status of de link met onze 
club. Iedereen kan geraakt worden door de #KrachtvanFeyenoord. Altijd en overal. 

Sport

Werk

Onderwijs

Sport

Werk

Onderwijs

Sport

Werk

Onderwijs

SPORT

Feyenoord zet haar kracht in 
om mensen te laten sporten en 
stimuleert een actieve en gezonde 
leefstijl.

ONDERWIJS

Feyenoord zet haar kracht in 
om een betere toekomst te 
bieden door het ontwikkelen van 
sociaal-emotionele en cognitieve 
vaardigheden.

WERK

Feyenoord zet haar kracht in om 
kansen te bieden op het gebied 
van werkgelegenheid.
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2.4 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Op 25 september 2015 hebben de 193 bij de Verenigde Naties (VN) aange-
sloten landen tijdens de klimaattop in Parijs zeventien doelstellingen aange-
nomen om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatveran-
dering. Dit zijn de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s). Elke 
SDG bevat specifieke doelen die, als onderdeel van de mondiale agenda 
voor duurzame ontwikkeling, uiterlijk in 2030 moeten worden bereikt. 

Feyenoord ziet sport als een krachtig middel voor duurzame ontwikkeling is 
en stelt sport daarom al jarenlang centraal binnen de sociaal-maatschappe-
lijke activiteiten. Hiermee dragen we bij aan het behalen van de Sustainable 
Development Goals 3, 4, 8 en 17. 

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn | Verzeker een goede gezondheid 
en promoot welvaart voor alle leeftijden  
Sporten en voldoende bewegen zijn belangrijke voorwaarden voor een goe-
de gezondheid, zo is ook tijdens de uitbraak van het coronavirus gebleken. 
Feyenoord zet als topsportorganisatie de kracht van sport in om dit doel te 
bereiken. Sporten vermindert het risico op ziekten en moedigt aan tot een 
actieve en gezonde levensstijl. Ook beïnvloedt het de ontwikkeling en het 
welzijn van mensen.
 
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs | Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol 
onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
Iedereen heeft recht op (goed) onderwijs, zo stelt de VN. Feyenoord bereikt 
via op sport gebaseerde onderwijsprogramma’s moeilijk te bereiken groe-
pen, zoals kinderen met een leerachterstand. Op sport gebaseerde pro-
gramma’s bieden onderwijskansen en levensvaardigheden die ook buiten 
school kunnen worden gebruikt.

SDG 8: Waardig werk en economische groei | Bevorder aanhoudende, 
inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve 
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
Onze op sport gebaseerde werkgelegenheidsprogramma’s bieden mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om de arbeidsmarkt te betre-
den. Feyenoord zet sport in als middel om vaardigheden te verbeteren die 
voor specifieke doelgroepen normaal gesproken moeilijk te verbeteren zijn.

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken | Versterk de im-
plementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor 
duurzame ontwikkeling
Het bereik, de populariteit, de brede aantrekkingskracht en het universele 
karakter van sport maken het een veelzijdig implementatiemiddel. Sport kan 
netwerken en partnerschappen katalyseren, opbouwen en versterken om 
de SDG’s te bereiken. We werken samen met lokale, nationale en internati-
onale organisaties en initiatieven om zo onze impact op de samenleving te 
maximaliseren
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2.5 BESTUUR  

Het bestuur van de Stichting Feyenoord Foundation is onafhankelijk en heeft 
een toezichthoudende functie. De samenstelling wijzigde tijdens het seizoen 
2019-2020. Jan de Jong en Rob Bom traden af, terwijl Sander de Kramer 
toetrad. Op 30 juni 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt.

Mark Koevermans
Voorzitter
Portefeuille: Algemene zaken

Marcel Nollen
Secretaris
Portefeuille: Onderwijs

Olivier van Urk
Penningmeester
Portefeuille: Werkgelegenheid

Francisco Elson
Algemeen bestuurslid
Portefeuille: Sport

Sander de Kramer
Algemeen bestuurslid
Portefeuille: PR en Fondsenwerving

Taken bestuur
De voornaamste taken van het bestuur zijn: 
• Vaststellen van beleidsplannen;
• Goedkeuren van jaarplannen;
• Goedkeuren van begrotingen;
• Vaststellen van jaarcijfers;
• Inzetten van eigen netwerk;
• Representeren bestuur tijdens officiële gelegenheden;
• Ondersteunen van afdeling Maatschappelijke Zaken. 

Over (de uitvoering van) het beleid vindt intensief overleg plaats met directie 
en staf van Feyenoord Rotterdam N.V..

Bezoldigings- en vergoedingsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De kosten die bestuursleden 
maken om hun functie te vervullen (o.a. onkosten, reiskosten) worden vanuit 
de stichting vergoed. Tijdens het verslagjaar zijn door de bestuursleden 
geen onkosten gemaakt. De projecten en activiteiten worden uitgevoerd 
door medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Zaken van Feyenoord 
Rotterdam N.V. (zie hoofdstuk 2.6). 

Jaarrekening
In bijlage 9.1 is een samenvatting terug te vinden van de jaarrekening en 
balans over het seizoen 2019-2020.

Statutenwijziging
In maart 2020 werd een statutenwijziging doorgevoerd. Met de wijziging 
werd het financiële boekjaar officieel gewijzigd in een gebroken boekjaar, 
lopend van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend. 
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2.6 ORGANISATIE   

Afdeling Maatschappelijke Zaken
De sociaal-maatschappelijke projecten en activiteiten van Feyenoord worden uitgevoerd door 
medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Zaken van de club. Zij brengen elke dag vol 
enthousiasme de #KrachtvanFeyenoord over op de deelnemers aan onze activiteiten. 

De afdeling Maatschappelijke Zaken van Feyenoord Rotterdam N.V. bestaat uit twee teams: 
Team Sport en Team Werk & Onderwijs, aangestuurd door respectievelijk Wessel Verhaar 
en Carla Lagendijk. Beide teams werken gezamenlijk aan de maatschappelijke missie van  
Feyenoord, maar hebben vanuit hun eigen specialismen ook subdoelstellingen waarbij zij 
dagelijks de #KrachtvanFeyenoord inzetten. Binnen de teams wordt gewerkt met teamleiders, 
coördinatoren en medewerkers. Daarbuiten waren er aan het einde van het seizoen 
2019-2020 drie algemene functies binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken: Manager 
Maatschappelijke Zaken (Ton Strooband), Coördinator Ontwikkeling en Onderzoek (Frank 
Boer) en Projectmanager Multisport (Martijn Looren de Jong).

Ambassadeurs
De #KrachtvanFeyenoord overbrengen kan de afdeling Maatschappelijke Zaken niet alleen. 
We zijn dan ook blij dat we hierbij worden ondersteund door de spelers en staf, de talenten 
van Feyenoord Academy, de overige medewerkers van Feyenoord en supporters. Zij vormen 
onze ambassadeurs, die zich regelmatig belangeloos inzetten en de belangrijke functie van 
rolmodel vervullen. 
 

Stagiairs
Studenten van diverse opleidingen, leeftijden en niveaus krijgen binnen Feyenoord de kans 
om praktijkervaring op te doen. Dankzij de nauwe samenwerking met het Albeda College, 
Zadkine College, Inholland, de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit sluiten onze 
stageplekken inhoudelijk naadloos aan op de competenties die vanuit de opleiding gevraagd 
worden. In het seizoen 2019-2020 droegen 357 studenten uit Rotterdam en omgeving 
actief bij aan onze sociaal-maatschappelijke activiteiten, waardoor ze tegelijkertijd zichzelf 
ontwikkelden. Dit betekent een groei van het aantal stagiairs van 53% ten opzichte van het 
seizoen 2018-2019. De groei valt deels te verklaren door een nieuw onderwijsconvenant dat 
is getekend tussen Feyenoord, Inholland, Hogeschool Rotterdam, Zadkine en de Erasmus 
Universiteit. Doordat deze onderwijsinstellingen de handen ineen hebben geslagen, zijn de 
mogelijkheden voor zowel Feyenoord als de scholen vergroot. Bovendien is de inzet van 
stagiairs bij Feyenoord hiermee vanzelfsprekender geworden.

Vrijwilligers
Wie vrijwillig een bijdrage levert aan onze sociaal-maatschappelijke activiteiten, maakt op 
twee manieren kennis met de #KrachtvanFeyenoord. Aan de ene kant maak je impact op de 
mensen voor wie je je inzet. Anderzijds ervaar je door deze taken uit te voeren zelf wat de 
#KrachtvanFeyenoord betekent. Iedereen die zich vrijwillig inzet, wordt door de Feyenoord 
Foundation enorm gewaardeerd en gerespecteerd. In het seizoen 2019-2020 konden we 
bouwen op 166 vrijwilligers. 
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“Hier is een sterke quote 
heel erg leuk te gebruiken 
als streamer bijvoorbeeld.”
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2.8 INTERNATIONALE NETWERKEN 

Kennis en expertise uitwisselen en zo gezamenlijk onze sociaal-maatschappelijke impact 
vergroten. Dat is dat Feyenoord is aangesloten bij twee internationale netwerken. We leren 
binnen deze netwerken graag van anderen, maar vertellen ook over onze eigen aanpak in 
de hoop om andere clubs te inspireren.

European Football for Development Network 
Feyenoord is founding partner van het European Football for Development Network 
(EFDN). Het doel van het EFDN is om Europese clubs te verenigingen en in staat te 
stellen kennis met elkaar te delen en – waar mogelijk via pan-Europese projecten – de 
maatschappelijke meerwaarde van voetbalclubs te optimaliseren. Dit netwerk, opgericht 
in 2014, telt inmiddels meer dan 100 leden, van grote clubs als FC Barcelona (Spanje) en 
Chelsea (Engeland) tot kleinere clubs als FC Emmen en FC Espoo (Finland). Ook zijn er 
zeven nationale voetbalbonden/competities aangesloten. 

European Multisportclub Association 
De European Multisportclub Association (EMCA) richt zich op de ontwikkeling van 
Europese multisportclubs in het algemeen en kijkt breder dan de sociaal-maatschappelijke 
rol van deze clubs. Ook deze organisatie wil clubs met elkaar verbinden om zo kennis en 
expertise uit te wisselen. Feyenoord is sinds het seizoen 2017-2018 aangesloten bij de 
EMCA. 

2.7 LOCATIES    

De #KrachtvanFeyenoord is op veel plekken in Rotterdam dagelijks zichtbaar. Op pleintjes 
en scholen, maar ook in onze leercentra, Clubhuis Feyenoord en uiteraard in en rondom 
De Kuip.

De Kuip
De Kuip is onze thuisbasis en standplaats. Hier krijgen de beleidsplannen en sociaal-
maatschappelijke programma’s van Feyenoord vorm, om vervolgens buiten de 
stadionpoorten tot uitvoering te worden gebracht door tientallen medewerkers, 
stagiaires en vrijwilligers. Ook is het stadion het inspirerende decor voor diverse sociaal-
maatschappelijke activiteiten.

Pleintjes en scholen
Of het nu gaat om Feyenoord Wijktrainingen op pleintjes, wedstrijden van de Feyenoord 
Street League die op zondagen op talloze trapveldjes worden gespeeld of sportlessen 
op de tientallen Feyenoord Partnerscholen: onze maatschappelijk trainers, stagiairs en 
vrijwilligers zijn dagelijks zichtbaar aanwezig in de wijken van Rotterdam-Zuid. Wie woont 
in Charlois, Feijenoord of IJsselmonde kan niet om de #KrachtvanFeyenoord heen. 

Clubhuis Feyenoord
Met het in maart 2019 geopende Clubhuis Feyenoord brengen we onze maatschappelijke 
functie direct naar de wijk. Clubhuis Feyenoord bevindt zich op het Afrikaanderplein, 
de plek waar Feyenoord in 1908 haar eerste wedstrijd speelde. Het beschikt over 
een eigen leercentrum waar leerlingen van omringende basisscholen naschoolse 
onderwijsprogramma’s en sportclinics volgen. Daarnaast doet het dienst als 
ontmoetingsplek voor bewoners, die hier onder meer workshops kunnen volgen over een 
gezonde leefstijl of Feyenoords werkgelegenheidsprogramma’s. 

Leercentra 
Op meerdere locaties in Rotterdam beschikken we over moderne leercentra, waar we de 
#KrachtvanFeyenoord gebruiken om kinderen een duwtje in de goede richting te geven. 
In zowel de Feyenoord Campus Olympia (gelegen onder de eerste ring van De Kuip, aan 
de Olympiazijde) als de Feyenoord Campus Noordzijde (in het gebouw van Feyenoord 
Service & Tickets op het terrein van De  Kuip) ontvangen we wekelijks tientallen kinderen 
die deelnemen aan onze sociaal-maatschappelijke programma’s.
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Het verhaal achter de cijfers
Deze cijfers zijn de uitkomst van een seizoen lang hard werken op verschillende terreinen. 
Van wijktrainingen op trapveldjes tot sportlessen op scholen en het vervullen van bijzondere 
wensen. Van al onze werkzaamheden proberen we zo goed en compleet mogelijk data bij te 
houden. Toch vertellen cijfers zeker niet alles; ze vormen slechts een afspiegeling van alles wat 
wij doen. Het verhaal achter de cijfers is vaak belangrijker dan de statistieken zelf. Daarom 
geven we hieronder een korte toelichting op de cijfers. 

Wat opvalt: in het seizoen 2019/2020 hebben flink minder unieke deelnemers deelgenomen 
aan onze projecten. Hier zijn meerdere verklaringen voor. Zo heeft bij het grote 
onderwijsproject Schoolsport Plus de nadruk gelegen op intensief contact met een relatief 
kleine groep. Hierdoor zien we minder unieke deelnemers, maar het intensieve contact 
resulteerde wel in een zeer hoog aantal contacturen. 

Een andere verklaring voor de afname in unieke deelnemers is het feit dat binnen de pijlers 
Werk en Onderwijs enkele projecten geen of slechts gedeeltelijk doorgang hebben gevonden. 
Dit kwam doordat projecten op hun eind liepen of vanwege een verschuiving van prioriteiten 
op dit gebied. Ook de coronapandemie heeft vanzelfsprekend een zware stempel gedrukt op 
de cijfers. Het zwaartepunt van veel projecten ligt vaak in het voorjaar en de zomer. Helaas 
waren de mogelijkheden vanwege de coronamaatregelen beperkt tijdens die maanden. 
Grotere evenementen, sportbijeenkomsten en ook onderwijsprogramma’s waren niet tot 
nauwelijks mogelijk. 

Groene cijfers
Dat we niet bij de pakken neer hebben gezeten, blijkt uit de groene cijfers. Ondanks 
bovengenoemde factoren wisten we in absolute aantallen tóch een groter publiek te bereiken 
dan het voorgaande jaar. Daarnaast verdient de toename in het aantal stageplekken een 
bijzondere vermelding. Dit is een direct en prettig gevolg van het convenant dat Feyenoord 
in januari 2020 ondertekende met vier grote Rotterdamse onderwijsinstellingen (Hogeschool 
Rotterdam, Hogeschool Inholland, Albeda College en Zadkine College). Hierover leest u later in 
dit jaarverslag meer. 

3 2019-2020 IN CIJFERS

Unieke 

deelnemers

Aantal 

deelnemers

Aantal 

activiteiten

Contacturen Activiteituren

Onderwijs

498 27.327 1.292 27.684 1.641

Sport

8.617 21.809 1.736 15.017 2.963,75

Welzijn

1.678 1.678 96 2.730 240,25

Werk

17 78 54 495 336

Totaal 10.810 50.892 3.178 45.926 5.181
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XX%

5.181
Totaal aantal  
activiteituren

50.892
Totaal aantal 
deelnemers

3.178
Totaal aantal  
activiteiten

357
Stageplekken

10.810
Totaal aantal unieke 

deelnemers

49,42% 22,07%3,35%

54,54%

45.926
Totaal contacturen met 

alle deelnemers

= stijgingspercentages t.o.v. seizoen 2018-2019
*

57,38% 38,86%
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Ook gedurende het seizoen 2019-2020 hebben we de #KrachtvanFeyenoord weer dagelijks 
ingezet. Daarmee kregen we in totaal duizenden mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk. Op 
deze pagina’s lichten we een aantal bijzondere gebeurtenissen van dit seizoen uit, in willekeuri-
ge volgorde.

Shell Generation Discover Festival
Docenten en maatschappelijk trainers van Feyenoord verzorgden in oktober 2019 drie dagen 
lang diverse workshops voor duizenden kinderen uit Rotterdam. Dit gebeurde op het Ge-
neration Discover Festival van Shell, Maatschappelijk Partner van Feyenoord. Doel van de 
workshops was om kinderen op een speelse en sportieve manier met technologie om te leren 
gaan, aansluitend bij Feyenoords onderwijsprogramma Club1908. De kids speelden robotvoet-
balwedstrijdjes met zelf geprogrammeerde robotballetjes en speelden goals van hun favoriete 
Feyenoord-spelers digitaal na. Ook konden ze een echt potje voetbal spelen tijdens clinics op 
het gigantische Feyenoord-indoorveld.

Unieke uitwisseling met Ajax en PSV
Feyenoord, Ajax en PSV hebben met ingang van 2019-2020 een uniek uitwisselingsprogram-
ma opgezet voor hun maatschappelijke projecten. De traditionele top drie sloeg de handen 
ineen en gaf daarmee zestig kinderen uit Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven de kans een 
kijkje te nemen in elkaars stad en bij elkaars club. In september 2019 was Feyenoord de 
gastheer, in februari 2020 waren de kinderen te gast bij Ajax. Door de maatschappelijke pro-
jecten van de voetbalclubs krijgen de jongeren de kans zichzelf te ontwikkelen, worden ze zich 
bewust van het belang van maatschappelijke deelname en leren ze vaardigheden om binnen 
en buiten het veld respectvol met elkaar om te gaan.

Lancering #KrachtvanFeyenoord
In oktober 2019 lanceerden we onze nieuwe website, tegelijkertijd met de maatschappelijke 
campagne #KrachtvanFeyenoord. Onder die hashtag diepten we de persoonlijke verhalen ach-
ter die kracht van Feyenoord uit op ons online platform. Elk verhaal raakte een ander deel van 
het werk dat we vanuit Feyenoord verrichten in de maatschappij onder de pijlers sport, werk 
en onderwijs. #KrachtvanFeyenoord laat de impact van Feyenoord op het leven van mensen 
zien. Door hun verhalen te horen en verder te verspreiden, hopen we nog meer mensen te 
inspireren.

Corona-campagne #KrachtvanFeyenoord
Onder de noemer #KrachtvanFeyenoord zetten we ons ook tijdens de lockdown in maart, april 
en mei 2020 in voor de samenleving. Terwijl Nederland getroffen werd door de COVID19-pan-
demie bundelden we de krachten via ons online platform. Met onder meer een sportief steuntje 
in de rug, hersengymnastiek voor kinderen en een helpende hand aan ouderen lieten we zien 
dat we samen sterker zijn dan welke crisis ook. 

Daarnaast bedankten we in een grootschalige campagne de aanvoerders van de samenleving. 
Onder meer Feyenoord-iconen Peter Houtman en Ben Wijnstekers trokken met de spelersbus 
door het hele land om de mensen te bedanken die een absolute voortrekkersrol vervulden tij-
dens de angstige en onzekere beginperiode van de pandemie. Van minister Hugo de Jonge en 
IC-arts Diederik Gommers tot schooldirecteuren, wijkagenten en vele anderen die zich – vaak 
vrijwillig – inzetten voor de kwetsbaren van onze samenleving en daarmee zorgden voor hoop 
en verlichting in zware tijden; stuk voor stuk kregen ze de door Steven Berghuis afgestane 
aanvoerdersband coronaproof om de arm geschoven.

4 2019-2020 IN VOGELVLUCHT
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5 DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN

5.1 SPORT

Binnen de pijler Sport willen we zoveel mogelijk kinderen in Rotterdam aan het sporten krijgen. 
Dit doen we door hen eerst te laten kennismaken met sport, om hen vervolgens te motiveren 
en enthousiasmeren om structureel te gaan sporten. Wie sport, zit vaak lekkerder in zijn of 
haar vel, waardoor talenten beter ontwikkeld worden, zowel cognitief als motorisch en sociaal. 
Sport heeft bovendien de kracht mensen samen te brengen, mensen met elkaar te laten 
communiceren en te laten samenwerken en is daardoor een enorme verbindende factor. Onze 
subdoelstellingen zijn dan ook om aan te zetten tot een gezondere leefstijl en het vergroten van 
de sociale cohesie in de wijk en de ouderbetrokkenheid. 

In het seizoen 2019-2020 vielen de volgende projecten onder de pijler Sport.

Feyenoord Schoolsport
Al jarenlang zijn onze maatschappelijk trainers aanwezig op basisscholen in de deelgebieden 
Charlois, Feijenoord en IJsselmonde om sportlessen te geven. In het seizoen 2019-2020 
brachten we op tientallen Feyenoord Partnerscholen weer duizenden kinderen uit de groepen 
3 tot en met 8 in beweging. Naast voetballessen boden we ook basketbal-, handbal- en zaal-
voetbalclinics aan. 

Ook kwamen trainers en jeugdspelers van Feyenoord Academy naar de scholen om te 
vertellen over een gezonde leefstijl en het belang van bewegen. De allerkleinsten uit groep 1 
en 2 maakten via Feyenoord Voetjebal kennis met de bal en ontwikkelden zo hun motorische 
vaardigheden.

Feyenoord Street League
Net als de Eredivisie en alle andere sportcompetities kwam ook de Feyenoord Street League in 
maart 2020 stil te liggen. Uiteindelijk bleek het helaas niet mogelijk om de traditionele Finaledag 
– het hoogtepunt van het seizoen – te laten doorgaan. 

Tot het stilleggen van de competitie was een recordaantal van 48 teams (bijna 400 kinderen) 
bezig aan een spannend seizoen. Punten voor het ‘Geen woorden maar daden’-klassement 
konden worden verdiend door wedstrijden te winnen, maar (vooral) ook door sportief ge-
drag, het uitvoeren van buurtbijdragen (zoals het schoonmaken van de wijk of het helpen van 
ouderen) en het bijwonen van sportdagen en workshops. Zo vond in januari 2020 in Theater 
Zuidplein de workshop Inspiratie en Motivatie plaats met Yara Helderman (aanvoerder beloften-
team Feyenoord-vrouwen), Manon Melis (coördinator meidenvoetbal), eSporter Ryan Tilborg 
en jeugdspeler Aimé Omgba.

Feyenoord Wijksport
Dagelijks zijn Maatschappelijk Trainers van Feyenoord op pleintjes en veldjes aanwezig om 
Feyenoord Wijktrainingen te geven aan jongens en meisjes (én hun ouders) die graag willen 
sporten. Dat meedoen hier belangrijker is dan winnen, bleek vooral tijdens de eerste lockdown 
van de coronacrisis in april en mei. Terwijl scholen en sportclubs gesloten waren, konden wij in 
de meivakantie binnen de richtlijnen van het RIVM extra activiteiten aanbieden op pleintjes en 
veldjes. 

Op verzoek van en in nauw overleg met de Gemeente Rotterdam en Sportbedrijf Rotterdam 
stelden we een sportief programma samen op verschillende locaties in de stad. Daarmee 
voorzagen we in een brede behoefte van kinderen tot twaalf jaar. Niet alleen de behoefte om 
te bewegen, maar ook de behoefte om weer sociaal contact te hebben met vriendjes en vrien-
dinnetjes. Zo werd Feyenoord Wijksport een belangrijke manier om elkaar toch nog te ontmoe-
ten in tijden van angst en onzekerheid. 
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Activiteiten Clubhuis Feyenoord
Clubhuis Feyenoord werd in het seizoen 2018-2019 geopend middenin de Afrikaander-
wijk. Hier werden in het seizoen 2019-2020 op dagelijkse basis activiteiten georganiseerd. 
Kinderen kunnen bij het Clubhuis op ieder moment binnenlopen en meedoen aan de 
sportactiviteiten die op dat moment worden aangeboden. Naast gevoetbald wordt er op 
het Afrikaanderplein onder begeleiding van onze Maatschappelijk Trainers ook gehandbald 
en gebasketbald. Op die manier kregen tientallen kinderen per week hun dagelijkse portie 
beweging. Ook in de vakanties is er een sportieve programmering. 

Fitter met Feyenoord
De #KrachtvanFeyenoord wordt niet alleen ingezet voor de jonge inwoners van Rotter-
dam. Ook de levens van volwassenen willen we veranderen door middel van sport. Dat 
doen we onder meer met het programma Fitter met Feyenoord. In het seizoen 2019-2020 
is daarom een samenwerking gestart met het Maasstad Ziekenhuis. Hierin werd aan zowel 
personeel als patiënten een programma aangeboden om fit te worden en vertrouwen in 
het eigen lichaam op te bouwen. Voor patiënten was dit een belangrijke, vaak laatste stap, 
op weg naar herstel. Ze beleefden een waar Feyenoord-avontuur, waarbij het gebied in 
en om rondom De Kuip als inspirerend decor diende. Er werd warmgelopen op het veld 
van het stadion en de trappen leenden zich perfect als trainingsattribuut. Het traject ging 
positief van start, maar liep door de coronacrisis vertraging op. Daardoor liep het nog door 
in het nieuwe seizoen.

Meidenvoetbal
Meidenvoetbal werd bij Feyenoord ooit geïntroduceerd vanuit maatschappelijk oogpunt. 
Feyenoord creëerde een vertrouwde en veilige plek voor meiden op Zuid die graag willen 
voetballen. Om de meiden ook een sportieve stip aan de horizon te bieden, is in 2019-
2020 met steun vanuit de Feyenoord Foundation gestart met een beloftenteam voor 
vrouwen. Om ervoor te zorgen dat dit team de volgende stap kan maken, zowel in sportief 
als professioneel opzicht, is het meiden- en vrouwenvoetbal met ingang van seizoen 
2020-2021 overgeheveld naar Feyenoord Academy. We kijken met veel trots en plezier 
terug op de ondersteuning die we de voetballende meiden hebben kunnen geven in de 
afgelopen jaren. 
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Sport Wijksport Street League Meidenvoetbal Schoolsport Totaal

Unieke deelnemers

256 372 52 7.937 8.617

Totaal aantal deelnemers

4.153 4.653 5.044 7.959 21.809

Aantal activiteiten

458 734 323 221 1.736

Totaal aantal contacturen

1.778 5.135 8.104 n.b. 15.017

Totaal activiteituren

746 1.453 514 250,75 2.963,75
Totaal unieke deelnemers

8.617

Totaal aantal activiteiten

1.736

CIJFERS SPORT
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“Hier is een sterke quote 
heel erg leuk te gebruiken 
als streamer bijvoorbeeld.”
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5.2 ONDERWIJS

Rotterdam-Zuid is een gebied waar veel kinderen op school door sociaaleconomische factoren 
regelmatig niet het maximale uit hun schoolcarrière kunnen halen. Het is ons streven om 
zoveel mogelijk kinderen hun talenten te laten ontwikkelen en de beste versie van zichzelf te 
laten worden. Daarom bieden we onderwijsondersteunende programma’s, waarbij sport wordt 
ingezet als middel om het zelfbewustzijn, het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van 
de kinderen te vergroten. 

Jarenlang gaf Feyenoord samen met de Giovanni van Bronckhorst Foundation uitvoering 
aan het onderwijsproject S.V. GIO. Beide partijen zijn trots op de bereikte resultaten, maar 
hebben gedurende het seizoen 2019-2020 in goed overleg besloten om een eigen koers te 
gaan varen. Dat houdt in dat de Giovanni van Bronckhorst Foundation per 1 februari 2020 het 
onderwijsproject S.V. GIO heeft voortgezet en Feyenoord haar onderwijsactiviteiten voortzet via  
Club 1908 en Schoolsport Plus.

De volgende projecten vielen gedurende het volledige seizoen 2019-2020 onder de pijler 
Onderwijs.

Schoolsport Plus
Ruim 50% van de Nederlandse kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar voldoet niet aan de be-
weegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. In Rotterdam-Zuid ligt dat aantal in grote delen nog 
hoger. Met Schoolsport Plus wil Feyenoord dat percentage helpen terugdringen. Onze missie 
is om zowel kwantitatief als kwalitatief het bestaande beweegprogramma op het basisonder-
wijs aan te vullen. Met Schoolsport Plus zorgen we ervoor dat iedere leerling structureel vijf uur 
per week sport en beweging krijgt, door onder meer bewegend te leren en pauzesport aan te 
bieden.

In het seizoen 2019-2020 introduceerden we dit intensieve programma op meerdere basis-
scholen in Rotterdam-Zuid. Daarmee hielpen we honderden kinderen op verschillende vlakken 
vooruit. Wij geloven dat voldoende bewegen de concentratie, motivatie, fitheid en daarmee de 
schoolprestaties bevordert, terwijl het overgewicht voorkomt. Daarnaast draagt een gezonde 
leefstijl bij aan een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en heeft het een positief effect op soci-
aal gedrag. Wij doen er dan ook alles aan om binnen Schoolsport Plus een gezonde leefstijl te 
stimuleren.

Club1908
In januari 2020 verrichtten we de officiële aftrap van ons nieuwe onderwijsprogramma 
Club1908. Met Club1908 bieden we naschoolse ondersteuning, waarbij de nadruk ligt op het 
leren van zogenoemde 21ste-eeuwse vaardigheden. Vaardigheden die nog (te) weinig aan bod 
komen in het reguliere onderwijs, maar die wél ontzettend belangrijk zijn voor de banen van de 
toekomst. 

Met de #KrachtvanFeyenoord willen we kinderen klaarmaken voor de toekomst. Daarom 
krijgen ze bij Club1908 lessen in STEM: science, technology, engineering en mathematics. De 
leerlingen gaan aan de slag met speciaal ontworpen en op maat gemaakte programma’s op 
bijvoorbeeld het gebied van coderen. Ze leren onder meer ICT-vaardigheden, informatievaar-
digheden, computational thinking en worden meer en meer mediawijs. Club1908 is er voor 
kinderen van alle niveaus. We bieden onderwijs op maat, naar behoefte van de leerling, maar 
altijd in samenspraak met de school.  

Samenwerking met Rotterdamse onderwijsinstellingen
Feyenoord zet zich al jarenlang samen met Rotterdamse onderwijsinstellingen in om de 
#KrachtvanFeyenoord over te brengen op jonge ambitieuze studenten. In januari 2020 kreeg 
deze samenwerking een officieel karakter door de ondertekening van een driejarige over-
eenkomst. Feyenoord en Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Albeda College en 
Zadkine College maakten afspraken over onder meer stageplekken bij Feyenoord, keuzevak-
ken, minors en opleidingen die worden ontwikkeld in samenwerking met Feyenoord, gericht op 
vakgebieden waar de club actief in is. 

Dankzij de nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen wordt het aantal stageplek-
ken de komende jaren opgeschaald naar 500. Dat zijn plekken op de meest uiteenlopende 
gebieden: van beveiliging tot sociaal werk en van horeca tot sport en bewegen. Het effect 
hiervan was direct al te zien met een groei van het aantal stagiairs van 53% over het afgelopen 
seizoen. In totaal liepen 357 studenten stage bij Feyenoord.

Met de vier onderwijsinstellingen wordt daarnaast ingezet op onderlinge kennisdeling, met bij-
voorbeeld inspiratiedagen, participatie in onderwijsvernieuwingen en gezamenlijke ontwikkeling 
van innovaties voor maatschappelijke vraagstukken.
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Onderwijs SV Gio Schoolsport Plus Club 1908 Totaal

Unieke deelnemers

225 152 121 498

Totaal aantal deelnemers

2.436 24.570 321 27.327

Aantal activiteiten

281 982 29 1.292

Totaal aantal contacturen

4.872 22.170 642 27.684

Totaal activiteituren

562 1.021 58 1.641
Totaal unieke deelnemers

498

Totaal aantal activiteiten

1.292

CIJFERS ONDERWIJS
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5.3 WERK 

Vanwege veranderde prioriteiten in het maatschappelijke beleid en onze beschikbare 
mogelijkheden zijn de projecten binnen de pijler Werk in het seizoen 2019-2020 afgeschaald. 
We hopen dat dit van tijdelijke aard is, omdat eerdere projecten binnen deze pijler succesvol 
waren. Dat bleek ook uit een van de arbeidsmarkttrajecten die we dit seizoen wel konden 
draaiden. We stoomden in acht weken een groep jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt 
klaar voor een baan in de horeca. Een aantal van hen ging vervolgens ook daadwerkelijk aan 
de slag bij een werkgever. 

Daarnaast startten we het project Zuid voor Zuid, bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 
23 jaar die een zetje in de goede richting kunnen gebruiken. Jongeren die moeite hebben 
om hun opleiding af te ronden, moeilijk werk kunnen vinden en/of een boost in eigenwaarde 
of zelfrespect kunnen gebruiken. Feyenoord bood hen in een proeftuinachtige omgeving 
de kans om werkervaring op te doen door mee te lopen binnen de projecten en de 
#KrachtvanFeyenoord over te brengen op de Rotterdamse jeugd. We kijken terug op een mooi 
traject, waaruit we lering hebben getrokken over de manier waarop we ‘maatschappelijke 
diensttijd’ in de toekomst een structurele plek in de samenleving kunnen geven. 
 

Zuid voor Zuid

Unieke deelnemers

17

Totaal aantal deelnemers

78

Aantal activiteiten

54

Totaal aantal contacturen

495

Totaal activiteituren

336

Totaal unieke deelnemers

17

Totaal aantal activiteiten

54

CIJFERS WERK
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5.4 BIJZONDERE WENSEN  

Als de #KrachtvanFeyenoord ergens duidelijk wordt, is het wel bij het in vervulling laten gaan 
van bijzondere (laatste) wensen. In het seizoen 2019-2020 konden we 638 mensen een mooi 
moment van afleiding en/of troost bieden. Vanwege de corona-uitbraak konden we helaas niet 
alle wensen vervullen of moesten deze in een ander jasje gestoken worden. Waar een bezoek 
aan een training, een rondleiding door het stadion en een meet & greet met de selectie de 
afgelopen jaren regelmatig plaatsvonden, werd dit aan het einde van het seizoen 2019-2020 
vaak vervangen door een gesigneerd Feyenoord-shirt, een kaart van de selectie en door één of 
meerdere spelers ingesproken videoboodschappen.  

5.5 ERASMUS MC-SOPHIA KINDERZIEKENHUIS   

Al meer dan vijftien jaar werken Feyenoord en het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis 
samen. De traditionele jaarlijkse Sophiawedstrijd leverde in het seizoen 2019-2020 een bedrag 
van €36.322,53 op. Het bedrag werd opgehaald met een collecte rondom de thuiswedstrijd 
tegen ADO Den Haag in september 2019 en een speciale SMS-actie. De opbrengst is 
bestemd voor een speciale Feyenoord-hoek in het Sophia. In deze hoek wanen de kinderen 
zich even in De Kuip tijdens hun verblijf in het ziekenhuis: een stukje stadion wordt naar 
het ziekenhuis gebracht. Er worden onder meer echte stoelen uit De Kuip geplaatst en er 
verhuizem zelfs enkele items uit het Feyenoord Museum naar het Sophia.

Daarnaast verblijdden aan het begin van 2020 drie boomlange spelers van Feyenoord 
Basketbal de kinderen in het Sophia met een bezoekje. Het verrassingsbezoek van Jeroen 
van der List, Willem Brandwijk en Raidell de Pree leidde tot veel lachende gezichten en tot nog 
meer vragen. Van de hoeveelheid trainingen per week en de schoenmaat van de spelers: alles 
kwam voorbij in een speciale uitzending van Sophia TV. Natuurlijk werden er ook cadeautjes en 
handtekeningen uitgedeeld.
 

Bijzondere wensen Sophiawedstrijd Totaal

Unieke deelnemers

638 1.040 1.678

Totaal aantal deelnemers

638 1.040 1.678

Aantal activiteiten

95 1 96

Totaal aantal contacturen

650 2.080 2.730

Totaal activiteit uren

238,25 2 240,25
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5.6 MULTISPORTCLUB   

Het in de vorige paraaf beschreven bezoek van Feyenoord Basketbal 
laat zien dat Feyenoord veel meer is dan voetbal. Om met de 
#KrachtvanFeyenoord nog meer mensen te kunnen bereiken en 
ondersteunen dan we alleen met voetbal kunnen doen, wordt sinds 2017 
de multisportclub Feyenoord ontwikkeld. Daarin vormt het realiseren van 
sociaal-maatschappelijke impact de belangrijkste pijler, maar richten we 
ons tevens op breedtesport, talentontwikkeling en topsport. In het seizoen 
2019-2020 bestond multisportclub Feyenoord naast de voetbaltak uit 
Feyenoord Basketbal, Feyenoord Futsal en Feyenoord Handbal. Dat kwam 
tot uiting in het sociaal-maatschappelijke beleid; deze takken van sport 
krijgen steeds nadrukkelijker een plaats in de verschillende projecten en 
activiteiten.

Zo namen bovenbouwleerlingen van verschillende basisscholen in 
Rotterdam-Zuid in januari 2020 voor het eerst in de geschiedenis van 
Feyenoord deel aan sportlessen basketbal en handbal. De futsalvrouwen 
van Feyenoord lieten zich tijdens de lockdown in maart en april ook buiten 
de lijnen van hun beste kant zien. Ze verzonden meer dan 3.000 kaartjes 
naar diverse hoeken van de samenleving om ze in deze moeilijke tijden 
een hart onder de riem te steken. Mooi nieuws was er ook voor Nicolien 
de Wit, vrijwilliger van Feyenoord Handbal. Zij won in februari 2020 de 
award Sportvrijwilliger van het Jaar tijdens de uitreiking van Sport Awards 
Rotterdam-Rijnmond. 

Bijzondere wensen Sophiawedstrijd Totaal

Unieke deelnemers

638 1.040 1.678

Totaal aantal deelnemers

638 1.040 1.678

Aantal activiteiten

95 1 96

Totaal aantal contacturen

650 2.080 2.730

Totaal activiteit uren

238,25 2 240,25

Multisportclub* Voetbal Basketbal Handbal Profdag Totaal

Totaal aantal deelnemers

4.153 4.653 5.044 7.959 21.809

Aantal activiteiten

458 734 323 221 1.736

Totaal aantal contacturen

1.778 5.135 8.104 n.b. 15.017

* Deze activiteiten zijn onderdeel van de Wijktrainingen en moeten dus gelezen worden als gedeeltelijke uitsplitsing 
van de data van de Wijksport en Schoolsport en niet als extra data.
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“Hier is een sterke quote 
heel erg leuk te gebruiken 
als streamer bijvoorbeeld.”
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6 ONDERZOEK

Daglijks zetten we ons in om de #KrachtvanFeyenoord uit te dragen. Al onze sociaal-maat-
schappelijke programma´s zijn erop gericht om mensen in beweging te brengen. Vaak letterlijk, 
soms figuurlijk. Zolang hetgeen we doen maar bijdraagt aan een betere toekomst. Voor het 
individu en voor de samenleving als geheel. Een schitterende ambitie, maar de vraag is: kunnen 
we die ambitie waarmaken? Hebben onze werkzaamheden de gewenste effecten? Zo ja, waar zit 
‘m dat in? En zo niet, wat moeten we veranderen om te zorgen dat het in de toekomst wel lukt? 
 
Om op dit soort vragen antwoord te kunnen geven, is het belangrijk dat onafhankelijk en kritisch 
gekeken wordt naar onze activiteiten. Daarom heeft Feyenoord sinds 2017 een samenwerking 
met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), die steeds intensiever wordt. Op deze manier 
zetten we de wetenschap in om onszelf een spiegel voor te houden, maar vooral ook om de 
doelgroepen van onze sociaal-maatschappelijke activiteiten (verder) vooruit te helpen. 

Samenwerking Erasmus Universiteit Rotterdam
De samenwerking met de EUR bestaat uit meerdere elementen. Zo krijgen studenten van de 
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) en Erasmus School of History, 
Culture and Communication (ESHCC) de kans om onder toeziend oog van een begeleidend 
hoogleraar of professor onderzoek te doen naar de impact van Feyenoord op de Rotterdamse 
samenleving. Studenten focussen zich op een specifiek aspect van de maatschappelijke 
werkzaamheden van Feyenoord en doen hier vervolgens onderzoek naar. Doordat de studenten 
van verschillende studies afkomstig zijn, levert dit kennis op uit verschillende perspectieven 
en disciplines. Die kennis kan gebruikt worden om bestaande werkzaamheden aan te vullen, 
veranderen, ondersteunen of onderwerpen aan evaluatie. 

Fairplay
Uit de samenwerkingen die we hebben met de EUR en het European Football Development 
Network (EFDN) is in 2018-2019 een mooie coöperatie ontstaan met een aantal andere Europese 
voetbalclubs, namelijk Charlton Athletic (Engeland), Hibernian (Schotland), Werder Bremen 
(Duitsland) en Internazionale (Italië). Er werd een gezamenlijke aanvraag gedaan bij Erasmus+, het 
subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het doel van 
het programma is om maatschappelijk trainers concrete handvatten te geven voor het uitoefenen 
van hun vak. 

Het seizoen 2019-2020 was het eerste jaar van dit zogeheten Fairplay-project, waarbij de 
Erasmus Universiteit een belangrijke rol speelt in de wetenschappelijke benadering die wordt 
toegepast. Er worden uitwisselingen en kennissessies over uiteenlopende onderwerpen 
georganiseerd. Dit leidt tot een systematische verzameling van kennis die een bijdrage voor 
de wetenschap kan vormen. De combinatie van een internationaal kennisnetwerk en een 

wetenschappelijke benadering zorgt voor een verbreding van de horizon en werkwijze van 
Feyenoord op sociaal-maatschappelijk vlak. 

Impact Centre Erasmus
Feyenoord heeft een intensieve samenwerking opgebouwd met het Impact Centre 
Erasmus (ICE). ICE doet als externe partij onderzoek naar de effecten van het sociaal-
maatschappelijke beleid van de Feyenoord Foundation. Samen met ICE werd in maart 
2019 een zogeheten Theory of Change (ToC) opgesteld. Daardoor konden we in het 
seizoen 2019-2020 op een meer gestructureerde en strategische wijze invulling geven aan 
onze projecten. Dankzij deze ToC konden we tevens een eerste onderzoekspilot draaien, 
om te kijken naar de effecten van de gedraaide projecten. 

Uit deze pilot bleek dat kinderen die een maatschappelijk project van Feyenoord hadden 
gevolgd een stuk meer binding met de club hebben dan leerlingen die dat niet hadden 
gedaan. Het effect van onze projecten was in mindere mate zichtbaar als het aankwam op 
een verbetering van sociale vaardigheden, sporten of gezond eten. Als vanzelfsprekend 
hadden we ook graag bij de laatstgenoemden een sterk positief effect gezien. Anderzijds 
geeft het aan dat er nog genoeg werk aan de winkel is en motiveert het ons om nog een 
stap extra te zetten om onze ambities waar te kunnen maken. 

De pilot en de Theory of Change hebben ervoor gezorgd dat er scherpe(re) doelstellingen 
voor het sociaal-maatschappelijke beleid van Feyenoord zijn geformuleerd. Doelstellingen 
die bovendien goed meetbaar zijn. Daarnaast ligt er een wetenschappelijk onderbouwd 
plan, dat houvast kan bieden aan alle medewerkers. De effecten van deze plannen worden 
continu zoveel mogelijk wetenschappelijk doorgelicht, waarna op basis van de uitkomsten 
telkens weer nieuwe stappen gezet kunnen worden. 

Substance Views
Om alle kwantitatieve gegevens van onze sociaal-maatschappelijke activiteiten op een 
betrouwbare wijze te kunnen verwerken, maakte de afdeling Maatschappelijke Zaken in 
het seizoen 2019-2020 voor het derde jaar op rij gebruik van het softwareprogramma 
Substance Views. De verzamelde data zijn niet alleen belangrijk voor de verantwoording 
richting stakeholders, maar vormen tevens een belangrijke informatiebron voor de eerder 
beschreven onderzoeksprocessen van de Erasmus Universiteit. Zo kunnen we uit deze 
data onder andere destilleren hoeveel personen hebben deelgenomen aan onze projecten, 
hoe lang ze dat hebben gedaan en in welke frequentie. De totale cijfers vertellen het 
kwantitatieve verhaal van ons seizoen.  
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7   DANKWOORD 

Aan de vooravond van het seizoen 2019-2020 was bekend dat we een moeizaam jaar tegemoet zouden gaan. 
Onze torenhoge ambities leken niet aan te sluiten bij de financiële mogelijkheden die we voor onze projecten en 
activiteiten tot onze beschikking hadden. Op voorhand wisten we dus al dat we veel zouden gaan vragen van de 
mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het sociaal-maatschappelijke beleid van Feyenoord. Bij de 
medewerkers van de Afdeling Maatschappelijke Zaken van de club zou een groot beroep gedaan gaan worden op 
flexibiliteit, creativiteit, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid. 

Diezelfde eigenschappen waren nodig toen in maart 2020 – middenin het seizoen waarover dit maatschappelijk 
jaarverslag gaat – ineens de samenleving op slot ging. De samenleving die wij met z’n allen zo graag een handje 
helpen. Maar dat moest ineens op een heel andere manier dan we gewend waren. Ondanks alle beperkingen is 
ons dat goed gelukt. Dat verdient een groot compliment aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

Zeker tijdens de eerste lockdown bleek hoe belangrijk onze aanwezigheid is op de pleintjes en veldjes van 
Rotterdam-Zuid. Terwijl scholen dicht waren en sportverenigingen alle activiteiten noodgedwongen moesten 
afgelasten, konden wij – uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM – tijdens de meivakantie op meerde locaties 
sportieve activiteiten organiseren voor kinderen tot twaalf jaar. Uit de hoge opkomst en het grote enthousiasme 
bleek hoe groot de behoefte daaraan was. Niet per se vanwege het bewegingsaspect, maar vooral ook vanwege 
de sociale component. Kinderen zagen hun vriendjes en vriendinnetjes eindelijk weer. Daarmee vormden onze 
activiteiten een lichtpuntje in een gitzwarte tijd. 

Dat corona een zware stempel drukte op het seizoen 2019-2020 heeft u kunnen lezen. U heeft ongetwijfeld ook 
geconcludeerd dat de #KrachtvanFeyenoord juist in moeilijke tijden mensen kan helpen. Die kracht overbrengen, 
kunnen we zeker niet alleen. Daarom bedank ik via deze weg alles en iedereen die ons in 2019-2020 heeft 
gesteund. Onze maatschappelijke partners, dankzij wie we ons kunnen blijven ontwikkelen. De bestuursleden en 
directie van Feyenoord, die ons altijd scherp houden, maar van wie we ook veel steun voelden tijdens het gekke 
einde van het seizoen. Onze medewerkers, vrijwilligers en stagiairs, die de eerdergenoemde flexibiliteit, creativiteit, 
doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid hebben getoond. Maar die bovenal de passie en intrinsieke 
motivatie hadden om levens te willen veranderen. Elke dag weer.

Ik hoop dat we onze sociaal-maatschappelijke activiteiten snel weer kunnen gaan uitvoeren op de manier zoals we 
dat gewend waren. Dank voor uw interesse en vertrouwen! 

Ton Strooband 
Manager Maatschappelijke Zaken 
Hoofd Feyenoord Foundation
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8 PARTNERS

SAMENWERKINGSPARTNERS

NETWERKEN

MAATSCHAPPELIJK PARTNERS 

Iedereen doet mee
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9 BIJLAGEN 
9.1 VERKORT FINANCIEEL JAARVERSLAG
BALANS (na resultaatbestemming) STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Activa 30 juni 2020 30 juni 2019
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 100.393 144.291 

Vlottende activa
Debiteuren 119.538 148.196 
Vorderingen en overlopende 
activa 2 211.392 73.786 

330.930 221.982 

Liquide middelen 3 82.247 337.864 
  

TOTAAL      513.570 704.137 

Passiva 30 juni 2020 30 juni 2019
€ € € €

Reserves en Fondsen
Bestemmingsreserve doelstelling 4 50.035 127.081 
Bestemmingsfonds Clubhuis  
Feyenoord Afrikaanderplein

                  
109.507 

         
133.397 

Totaal Reserves en Fondsen 159.542 260.478 

Kortlopende schulden
Crediteuren

214.693 
         

96.268 
Overige schulden en 
overlopende passiva 5

          
139.335 

         
347.391 

      
354.028 443.659 

TOTAAL      513.570 704.137 

2019/2020 Begroting 2018/2019
€ € €

BATEN  

 
Ontvangsten van particulieren 1 142.169 350.000  333.408 

Ontvangsten van bedrijven 2 62.049 525.000 183.450 

Ontvangsten van loterijorganisaties 3 - - 5.000 

Ontvangsten van subsidies van overheden 4 575.826 408.125 441.934 

Ontvangsten van verbonden organisaties 5 402.890 100.000 50.000 

Ontvangsten van organisaties zonder 
winststreven 6 232.421 1.017.000 495.998 
Overige baten 7 5.000 - 28.583 

Som der baten 1.420.355 2.400.125 1.538.373 
 
 

LASTEN  
 

Besteed aan doelstellingen 8  

Werk en Onderwijs 305.535 700.914 511.950 
Sport en Gezondheid 555.021 676.057 566.599 
Welzijn 193.972 404.000 30.093 
Algemeen 14.074 146.800 100.826 

1.068.602 1.927.771 1.209.468 
 

Wervingskosten 9 62.627 85.000 60.439 

 
Kosten Beheer en Administratie 10  

Personeelskosten 331.228 234.550 185.992 
Huisvestingskosten 40.012 99.000 40.255 
Kantoor- en administratiekosten 18.822 55.500 58.555 

390.062 389.050 284.802 

Som der lasten 1.521.391 2.401.821 1.554.709 
 

Resultaat -100.936 -1.696 -16.336 
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