EN VERDER

G-voetbal
kent geen beperking
Stichting Doelpunt organiseert activiteiten op het gebied van voetbal voor
kinderen met een (voornamelijk motorische) beperking in de regio Oost Nederland.
Het zou goed zijn als het G-voetbal nog meer bekendheid zou krijgen. Juist ook
voor de kinderen met een motorische beperking. Dat is een groep die je namelijk
in het G-voetbal nog nauwelijks tegenkomt. Het zou mooi zijn als kinderen met een
beperking in aanraking komen met voetbal dat afgestemd is op hun niveau. Dat
kan ook belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Hoe je dat vorm kunt geven laat dit
initiatief uit de Achterhoek zien.
TEKST EN FOTO’S STICHTING DOELPUNT
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inderen met een beperking (motorisch en/of verstandelijk) worden
bij reguliere voetbalverenigingen
vaak moeilijk geaccepteerd, zelfs al
is de beperking minimaal.
Daarom zet Stichting Doelpunt zich in om
voetbal voor kinderen met een beperking,
meer bekendheid en een groter draagvlak te
geven. Bij de KNVB bestaat het zogenaamde
G-voetbal, bedoeld om kinderen en volwassenen met een beperking op aangepast niveau te
laten voetballen.

Dit label is in het
leven geroepen om
maatschappelijk
betrokken
voetbalprojecten beter
herkenbaar te maken
Het blijkt echter dat G-voetbal onvoldoende
bekend is bij deze kinderen (en hun ouders)
en dat het huidige G-voetbal voornamelijk
(90-95%) wordt gespeeld door kinderen en
volwassenen met een verstandelijke beperking.
Daarom richt Stichting Doelpunt zich in het
bijzonder op de groep kinderen (6-16 jaar) met
een voornamelijk motorische of meervoudige
beperking, zonder daarbij andere kinderen met
een beperking uit te sluiten van de activiteiten.

Voetbaldagen
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Als promotiemiddel organiseert Stichting
Doelpunt, in samenwerking met een Betaald
Voetbal Organisatie, voetdagen in de regio.
Dat werkt goed! Op deze manier ervaren
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kinderen, in een professionele omgeving en
in een echt stadion, hoeveel plezier zij kunnen beleven aan voetbal op aangepast niveau.
De eerste voetbaldag vond in 2010 bij Heracles
in Almelo plaats.
De kinderen, samen met hun ouders en broertjes en zusjes, hebben daar een geweldige dag
gehad. Inmiddels hebben er diverse voetbaldagen plaatsgevonden in samenwerking met
en bij Heracles in Almelo, De Graafschap in
Doetinchem en de voetbalacademie FC Twente
in Hengelo (O).

Label ‘meer dan voetbal’
In februari 2011 kreeg Stichting Doelpunt het
Meer dan Voetbal-label uitgereikt voor haar
project ter bevordering van G-voetbal voor
kinderen met een (voornamelijk motorische)
beperking. Dit label is in het leven geroepen om
maatschappelijk betrokken voetbalprojecten
beter herkenbaar te maken. Het label is een
beloning voor projecten waar de verbindende kracht van voetbal wordt ingezet voor een
betere samenleving. Het is een blijk van erkenning en toont aan dat het project écht bijdraagt
aan een betere samenleving.

Cor huntelaar ring 2012
Op 6 juni 2012 heeft Stichting Doelpunt de
Cor Huntelaar Ring 2012 in ontvangst mogen
nemen. De prijs is drie jaar geleden in het leven
geroepen na het overlijden van oud financieel
directeur van De Graafschap, Cor Huntelaar.
Met deze prijs wil de businessclub een persoon,
stichting of organisatie in het zonnetje zetten die
een belangrijke rol speelt in het kader van maatschappelijke betrokkenheid in de Achterhoek.


Fanatiek zijn ze!

Ondersteuning / sponsoring /
donateurschap
Stichting Doelpunt is afhankelijk van giften en
subsidies van personen en/of instanties.
Zowel particulieren als bedrijven kunnen
Stichting Doelpunt ondersteunen.
Door die financiële en/of materiële bijdrage kunnen projecten en activiteiten uitgevoerd worden
op het gebied van voetbal voor kinderen met
een beperking. Ondersteunen kan zowel in de
vorm van sponsoring als donateurschap.

mee op dat niveau. Maar zijn de belemmeringen/drempels te groot, dan is G-voetbal vaak de
uitkomst.

Activiteiten 2015
In maart en april is er een voetbalproject in
samenwerking met Het Onderwijs Centrum Het
Roessingh in Enschede. Een aantal klassen hebben
gedurende vijf weken de gymlessen in het teken
van voetbal staan. Het project wordt op woensdag
22 april 2015 afgesloten met een voetbalmiddag op
het trainingscomplex van FC Twente.

Ambassadeurs

Contact
ingrid@stichtingdoel.com

Sinds 2011 is topscheidsrechter Bas Nijhuis de
ambassadeur van Stichting Doelpunt.
Vanaf 2014 is ook voormalig profvoetballer en
analist bij Foxsports Arnold Bruggink ambassadeur en nauw betrokken bij de activiteiten van
Stichting Doelpunt.
Beide ambassadeurs hopen vaak bij de diverse
activiteiten van de stichting aanwezig te kunnen zijn en hun steentje bij te kunnen dragen.

De drie jeugdteams (onder 14, 16 en 18 jaar)
van het nationaal CP-voetbal (voetballers die als
gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch
probleem hebben) zullen op zaterdag 23 mei
2015 een trainingsdag houden in Gelselaar. In de
ochtend volgen ze een trainingsprogramma en
in de middag spelen ze een wedstrijd tegen een
jeugdteam van DEC’10 uit het reguliere voetbal.
Bezoekers zijn uiteraard van harte welkom.

Knvb
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De KNVB hanteert voor het G-voetbal het
motto ‘normaal wat normaal kan, speciaal wat
speciaal moet’. Hiermee maakt de KNVB duidelijk dat G-voetbal gewoon voetbal is, maar dat
aspecten worden aangepast voor de doelgroep
wanneer dat nodig is. Hierbij valt te denken
aan spelregels en begeleiding. Is de lichamelijke
of verstandelijke beperking van dien aard dat
de speler kan uitkomen in een reguliere recreatieve competitie, dan voetbalt hij of zij gewoon

Stichting Doelpunt heeft als slogan: ‘G-voetbal
kent geen beperking’.
Alle kinderen tussen 6-16 jaar die voetbal leuk
vinden, maar waarvoor het reguliere voetbal niet
haalbaar is, zijn welkom bij de activiteiten van
Stichting Doelpunt.
Voor meer informatie zie www.stichtingdoel.com.
Op de site zijn tevens adressen van voetbalverenigingen te vinden waar G-voetbal in de regio
Oost mogelijk is.
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