Beleidsplan 2013
1. Algemene doelstellingen
De stichting Telstar Thuis in de Wijk (TTidW) is in december 2011 opgericht en vormt een paraplu
voor uiteenlopende projecten en initiatieven, gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de
lokale samenleving, onderling respect, educatie en een gezonde, sportieve en verantwoorde
levensstijl. Sport en jongeren zijn bij deze maatschappelijk betrokken projecten een belangrijk
aandachtsgebied én een belangrijke rode draad.
De drie aandachtsgebieden van TTidW zijn:
1. Sport, Gezondheid & Levensstijl (sport en spel, voorlichting, financial fairplay)
2. Jongeren, Scholing & Werkervaring (educatie, voorkomen achterstanden, vorming)
3. Samenleving, Leefbaarheid & Wijken (resocialisatie, participatie, zorg & welzijn)
TTidW beperkt zich niet tot de gemeente Velsen, maar wil indien mogelijk net als de Telstar de hele
regio IJmond-Kennemerland bereiken.
SC Telstar kent al diverse maatschappelijke initiatieven, zoals het re-integratieproject Sportief voor
Werk door LEFF en het bieden van stageplaatsen aan taakgestraften en mensen met een beperking
(met de Meergroep en de Hartekamp groep). Zij passen prima onder de paraplu van Thuis in de Wijk.

2. Doelstellingen voor 2013: voortbouwen en uitbreiden
Voor het eerste jaar van TTidW werden begin 2012 de volgende doelen geformuleerd:

-

Naamsbekendheid en goodwill kweken;
de organisatie verder opzetten;
fondsen werven voor organisatie én projecten;
tenminste drie concrete projecten uitvoeren/starten;
netwerk uitbreiden en samenwerkingsverbanden aangaan.

Terugkijkend kan worden gesteld dat deze doelen zijn gehaald (zie ook uit het jaarverslag 2012).
Er is een organisatie neergezet die inmiddels een flink netwerk heeft opgebouwd en de nodige
fondsen en sponsors heeft binnengehaald. Er is aansluiting bij de landelijke koepelstichting ‘Meer
Beleidsplan 2013 Telstar Thuis in de Wijk

Pagina 1

dan Voetbal’. Daarnaast is een aantal concrete activiteiten uitgevoerd, waarvan de eerste editie van
de Telstar Streetleague de belangrijkste was (zie verder).
Voor 2013 blijven de meeste van de bovenstaande doelstellingen actueel, waarbij er in een aantal
gevallen een schepje bovenop wordt gedaan:
- naamsbekendheid en goodwill verder vergroten
- de organisatie verstevigingen en waar nodig uitbreiden
- de fondswerving voortzetten, streven naar een verdubbeling van de inkomsten
- het uitbreiden van de Club van Honderd tot tenminste 40 betalende leden
- het netwerk verder uitbreiden, streven naar meer samenwerkingsverbanden
- bestaande projecten/programma’s voortzetten, tenminste een nieuw groot project of
programma opzetten om daarmee zo goed en veel mogelijk de doelgroepen te bereiken.
De drie belangrijkste eigen projecten voor 2013 zijn:
- voortzetting van de Telstar Street League inclusief eventueel MVO-debat
- het opnieuw organiseren en faciliteren van het SSPB toernooi inclusief seminar
- het opstarten van het educatieve programma Playing for Success, inclusief het inrichten van een
leercentrum in het stadion van Telstar.
In de volgende paragrafen worden deze drie projecten nader omschreven.

2.1 Telstar Street League
Vorig jaar is Telstar Street League: een buurtvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes van 12 tot en
met 16 jaar, waarbij de teams ook punten kunnen halen met het leveren van een wijkbijdrage die de
leefbaarheid bevordert. Dit programma past vooral bij de doelstellingen 1 en 3.
De eerste editie van de Street League is succesvol verlopen met finales op 19 oktober 2012 in het
Tata Steel stadion, voorafgaande aan de wedstrijd Telstar – FC Eindhoven. Tegelijkertijd was er die
middag in het stadion voor sponsors en relaties een talkshow over Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO).
Aan de eerste editie van de Telstar Street League hebben ruim honderd jongeren deelgenomen. Zij
waren verdeeld over elf jongensteams en twee meidenteams. Zes teams speelden de voorronde in
IJmuiden en vijf teams in Velserbroek. Twee teams kwamen uit Velsen-Noord.
De Street League zal in 2013 opnieuw worden georganiseerd, waarbij zal worden gestreefd naar
meer deelnemers en meer voorrondes in meer kernen van Velsen (en mogelijk daarbuiten).
Daarbij is het streven om de voorrondes geheel of gedeeltelijk in de periode mei-juni te houden. De
finaleronde zal wederom in september of oktober plaats hebben.

2.2 SSPB toernooi & seminar
Samen met het SSPB (praktijkopleidingen Bouw) is er daarnaast een voetbaltoernooi voor vmboscholen opgezet. Dit toernooi past bij de doelstellingen 1 en 2.
De finales van dit toernooi was net als die van de Streetleague in het Tata Steel stadion. De eerste
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editie in september 2012 was met 250 enthousiaste deelnemers, verdeeld over achttien jongens- en
meisjesteam van bijna alle VMBO-scholen uit de regio een groot succes.
In het vervolg daarop zal op 1 februari 2013 samen met SSPB het seminar ‘Sluizen open voor
Techniek’ worden georganiseerd. Wat is er nodig om de kansen te pakken die de nieuwe Zeesluis en
andere projecten de regionale economie biedt?
Denk daarbij met name aan het enthousiasmeren en werven van jongeren voor technische
opleidingen en beroepen.

2.3 Playing for Success
TTidW wil Playing for Success (PfS) zo snel mogelijk van de grond tillen en aanbieden aan alle scholen
in de regio. Dit past vooral bij doesltelling 2.
Playing for Success, (PfS) is in Engeland opgezet en heeft inmiddels in diverse Europese landen
navolging gevonden. Clubs als PSV, Feyenoord, Vitesse, NAC, NEC, FC Zwolle en SC Cambuur zijn al
succesvol met dit speelse educatieprogramma, waarmee kinderen van 9 tot 14 jaar hun
leerachterstanden in taal, rekenen en ict wegwerken.
Het idee erachter is dat deze kinderen worden geïnspireerd door de topsportomgeving van een
stadion en de aanwezigheid van spelers en trainers, die ook een rol spelen in de begeleiding.
Inmiddels is er in Zwolle en bij een aantal andere clubs ook een volgtraject voor 15- tot 23-jarigen
opgestart, waarbij oriëntatie op vervolgopleiding of werk nadrukkelijker aan de orde komt.
Bij het opzetten van PfS zal TTidW nauw samenwerken met de landelijk projectleider van het KPC. Hij
heeft hiervoor draaiboeken en financieringsplannen klaarliggen. Bovendien wil TTidW nagaan in
hoeverre ook oudere jongeren voor deze begeleiding in aanmerking kunnen komen.

2.4 Samenwerkingsprojecten
Naast de eigen projecten, wil TTidW in samenwerking met partners tenminste drie andere projecten
ondersteunen, uitbreiden of opzetten. Hierbij wordt met name gedacht aan:
- de Techniek Experiences (i.s.m. St. Jeugdprojecten Velsen)
- het mentorporject School’s cool Velsen (i.s.m. St. Jeugdprojecten Velsen)
- het Telstar Thuis in de Wijk Huis (i.s.m. LEFF)
Deze drie programma’s worden hieronder nader omschreven.

2.4.1 Techniek Experiences
De Techniek Experience, een initiatief van Stichting Jeugdprojecten Velsen, wil leerlingen uit de
hoogste groepen van het basisonderwijs op avontuurlijke wijze kennis laten maken met techniek.
Door kinderen te laten voelen, ruiken, horen en zien wat techniek is, wordt deze ervaring
onuitwisbaar in hun geheugen wordt opgeslagen. Daarmee hopen de initiatiefnemers dat ze later
eerder besluiten om voor de techniek te kiezen.
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Binnen enkele jaren zijn met name in Velsen en de IJmond duizenden jonge mensen nodig die
werkzaam willen zijn in de techniek, zowel op uitvoerend als leidinggevend niveau.
Inmiddels zijn er een paar Experiences geweest bij autobedrijf Stormvogels en Tata Steel in IJmuiden.
Meer Experiences, o.a. bij het Woningbddrijf, staan op stapel. Het streven is om uiteindelijk alle
basisschoolleerlingen in de regio tenminste één keer op deze manier in aanraking te laten komen
met de verschillende takken van de techniek.

2.4.2 School’s Cool IJmond
School’s cool biedt mentorbegeleiding aan basisschoolkinderen die de overstap maken naar het
voortgezet onderwijs en die extra risico lopen op schooluitval. Deze jongeren tussen de 12 en 15 jaar
krijgen één a twee uur per week thuis begeleiding van een vrijwillige mentor. Deze aanpak is in 1997
in Amsterdam geïntroduceerd en heeft in diverse gemeenten navolging gekregen. Inmiddels is er ook
een landelijke stichting.
In Velsen wordt School’s cool nadrukkelijk gepresenteerd als een MVO-project. Diverse werkgevers,
waaronder de gemeente zelf, stimuleren en faciliteren hun werknemers om dit vrijwilligerswerk uit
te voeren. Zie voor meer informatie www.schoolscoolvelsen.nl
School’s cool Velsen, waarvoor St. Jeugdprojecten Velsen als rechtspersoon fungeert, wil zijn
activiteiten uitbreiden naar de IJmond. In eerste instantie Beverwijk, Heemskerk, daarna Uitgeest en
mogelijk ook Castricum. Daarvoor zijn bij diverse fondsen subsidies aangevraagd. Ook zijn er al
contacten gelegd in Haarlem.

2.4.3 Telstar Thuis in de Wijk Huis
I.s.m. met LEFF (bureau voor Ondersteuning bij Werk), o.a. bekend van project Sportief voor Werk,
waar Telstar ook bij is betrokken) wordt nagegaan of er een begeleid wonen project kan worden
gestart voor jongeren die door persoonlijke omstandigheden (handicap, thuissituatie) een afstand
hebben van de arbeidsmarkt.
Het Woningbedrijf is gevraagd om een woning beschikbaar te stellen. De huur van deze woning en
overige kosten van het project dienen voor een belangrijk te worden opgebracht door de
Persoonsgebonden budgetten en re-integratiegelden van de cliënten.
De meerwaarde van de betrokkenheid TTidW kan zijn dat de jongeren een aangepast programma
aangeboden krijgen met sportieve elementen en inbreng van (spelers van) Telstar, dat bedrijven uit
via de Club van Honderd of andere bedrijven uit het Telstarnetwerk stage- of werkplekken kunnen
bieden en dat er mogelijk extra financiële middelen zijn te vinden door sponsoring of fondswerving.

2.5 Overige activiteiten
Naast de hierboven omschreven projecten en programma’s, zal Telstar Thuis in de Wijk nog een
aantal andere (kleinere) activiteiten ondernemen. Zie hiervoor het jaarplan in bijlage 1.
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3. Sluitende Begroting
In 2013 wordt gestreefd naar een sluitende begroting. Zoals gemeld wordt daarbij tevens gestreefd
naar een verdubbeling van de inkomsten ten opzichte van 2012, waardoor er voldoende middelen
zijn om het ambitieuze jaarplan te kunnen realiseren.
Een belangrijke steun in de rug is daarbij de aangekondigde eenmalige bijdrage van 50.000 euro, die
Provinciale Staten van Noord-Holland middels een motie aan Telstar Thuis in de Wijk heeft
toegekend. Deze incidentele subsidie dient te worden gebruikt voor projecten en activiteiten op het
gebied van jongeren en arbeidsmarkt.
In bijlage 2 is de begroting voor 2013 opgenomen.

4. PR en communicatie
In 2013 worden voor de pr en externe communicatie de volgende middelen ingezet:
-

Website, voortdutend verversen met actuele berichten
Facebook, aparte pagina’s voor activiteiten
Twitter TTidW en (zonodig) voor afzonderlijke projecten
Persberichten
Nieuwsbrieven: vier keer per jaar
Videoverslagen
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Bijlage 1: Jaarplan 2013

-

Seminar ‘Sluizen open voor Techniek’ i.s.m. SSPB
 Op 1 februari, gecombineerd met netwerkborrel, matchdiner en wedstrijd

-

Telstar Streetleague
 voorrondes en wijkbijdragen in mei en juni, finaledag september of oktober

-

MVO-debat of symposium voor & i.s.m. HOV en MKB IJmond
 promotie, draagvlakvergroting, fondswerving, medio maart/april

-

Opstarten Playing for Success en inrichten leercentrum
 Informatiebijeenkomst, opzet en voorbereiding: januari – juli
 Mogelijke eerste groepen op proef: september – december

-

Havenfestival i.s.m. Woningbedrijf Velsen
 Promotie en werving, met spelers en voetbalkooi – eind augustus

-

SSPB voetbaltoernooi
 Voor VMBO-scholen, medio september

-

Week ‘Meer dan Voetbal’
 i.s.m. met landelijke stichting MdV, in maart én september?

-

Telstar Thuis in de Wijk Huis
 i.s.m. met LEFF (bureau voor Ondersteuning bij Werk) wordt nagegaan of er
een begeleid wonenproject kan worden gestart voor speciale jongeren.

-

Overig/medewerking
 Sponsorloop Zorgspecialist
 Advies gemeentelijke sportnota
 Inzet diverse stagiaires
 Medewerking een MVO-activiteiten/themadagen SC Telstar
 Vrijkaartenacties, medewerking aan wijkactiviteiten, ed
 Borrel, matchdiner en bezoek wedstrijd voor Club van Honderd
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Bijlage 2: Begroting 2013 Stichting Telstar Thuis in de Wijk
(bedragen excl. BTW)

Inkomsten
basis
Woningbedrijf Velsen
overige corporaties
Provincie Noord-Holland
gemeente Velsen
Club van Honderd

Uitgaven
basis
tekort 2012
coordinatiekosten
bestuurskosten
overige kosten

15.000
2.000
5.000
1.000
20.000
43.000

43.000

projecten
Provincie Noord-Holland

3.500
35.700
1.000
2.800
43.000

43.000

projecten
45.000

Playing for Success

30.000

corporaties

3.000

Street League

10.000

fondsen

5.000

Techniek Experiences

10.000

Rabobank

2.000

School's cool

5.000

Overig (1e vaatje haring ed)

1.000

overig

1.000

56.000
Totaal
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