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De maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk (TTidW) is in
december 2011 opgericht op initiatief van de betaald
voetbalorganisatie Telstar 1963 NV en Woningbedrijf Velsen.
Inmiddels heeft de stichting een groot aantal sponsors en partners,
waaronder de wooncorporaties Kennemerhave en AWV Eigen Haard,
(inmiddels gefuseerd tot Velison Wonen), Stichting Welzijn Velsen, de
gemeente Velsen en veel bedrijven in de regio.
Pa r a p l u
TTidW 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.

‘Waar een kleine club groot in kan zijn: Telstar
is veel meer dan voetbal!’ Jan van Halst stak
op donderdag 11 april 2013 zijn bewondering
voor de stichting Telstar Thuis in de Wijk niet
onder stoelen of banken. ‘Wat deze
maatschappelijke stichting in korte tijd heeft
bereikt is indrukwekkend!’
De lunchbijeenkomst in het Tata Steel stadion
met ex-topvoetballer en tv-analyticus Van

Halst, georganiseerd samen met MKB IJmond
en de ondernemersvereniging HOV, was voor
onze stichting een van de hoogtepunten van
2013. En er waren er veel meer, zoals de prima
verlopen tweede editie Street League, het
seminar ‘Sluizen Open voor Techniek’ met
onder andere Gertjan Verbeek en de
omvangrijke bijdragen van de provincie
Noord-Holland en de veiling van het vaatje

haring, die de start van het ambitieuze
project ‘Playing for Success’ mogelijk maakten.
De stichting Telstar Thuis in de Wijk heeft een
druk en succesvol tweede jaar achter de rug.
U leest het in dit jaarverslag over 2013, dat
wij u met gepaste trots presenteren.

Th u i s o p d r i e v e l d e n
De drie aandachtsgebieden van TTidW zijn:
1. S port, Gezondheid & Levensstijl (sport en spel, voorlichting, financial fairplay)
2. Jongeren, Scholing & Werkervaring (educatie, voorkomen achterstanden, vorming)
3. Samenleving, Leefbaarheid & Wijken (resocialisatie, participatie, zorg & welzijn)
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voortbou wen en uitbreiden
TTidW beperkt zich niet tot de gemeente Velsen, maar wil indien
mogelijk net als Telstar de hele IJmondregio bereiken.
Naast het opzetten en uitvoeren van projecten en activiteiten, wil
de stichting voor haar sponsors en partners een platform zijn voor
initiatieven en uitwisseling op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Relatie met Telstar
Telstar 1963 NV doet zelf ook veel aan MVO en de emancipatie van
een ieder, maar richt zich als organisatie vooral op haar primaire
taken, die alles te maken hebben met het organiseren van het
betaald voetbal in het Tata Steel stadion in Velsen-zuid.
TTidW richt zich geheel op maatschappelijke initiatieven en omdat
het een onafhankelijke en autonome stichting is met een eigen
bestuur en uiteenlopende partners, kan zij andere financiële bronnen
en netwerken aanboren en fondsen werven die nodig zijn voor de
verschillende projecten en activiteiten.
Bovendien kan via TTidW gemakkelijker aansluiting worden gevonden met maatschappelijke en sociaal-culturele netwerken in de
regio. Zowel de club als de maatschappelijke organisaties profiteren
van deze wederzijdse contacten, die al diverse waardevolle projecten
hebben opgeleverd.

Bij de start van TTidW werden ambitieuze doelen geformuleerd, zie
het vorige jaarverslag. Voor 2013 bleven deze doelen grotendeels
actueel, waarbij er in een aantal gevallen een schepje bovenop wordt
gedaan:
• naamsbekendheid en goodwill verder vergroten
• de organisatie verstevigen 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.
Om het bovenstaande te bewerkstelligen is er geen grote en logge
organisatie neergezet, maar een klein, slagvaardig en herkenbaar
projectbureau, dat zich vooral richt op het netwerken, koppelen,

verbinden en zoveel mogelijk realiseren van concrete projecten en
activiteiten, inclusief het inzetten van variabel personeel, stagiaires
en vrijwilligers, en het werven, beheren en besteden van de
financiën.
Daarbij werkte coördinator Gertjan Huijbens nauw samen met
secretaris Jan Hinloopen, die hiervoor door zijn werkgever van het
Woningbedrijf Velsen een aantal uren per week was gefaciliteerd.
Bij het beheren van de financiën werd ondersteuning geboden door
de financiële afdeling van stichting Welzijn Velsen, terwijl
penningmeester Wim Cox toezicht hield. De financiële middelen die
werden geworven, zijn direct ingezet.
De jaarrekening 2013 van Telstar Thuis in de Wijk is terug te vinden
in bijlage 1.
Terugkijkend kan worden gesteld, dat aan de bovenstaande
verwachtingen is voldaan. In de volgende hoofdstukken wordt dit
nader toegelicht.

De doelstellingen van TTidW sluiten aan bij de landelijke stichting ´Meer dan Voetbal´, die is
opgericht door de KNVB en de Eredivisie en Eerste Divisie van het betaald voetbal. Meer dan
Voetbal is naast een koepelorganisatie ook een platform voor het delen van ervaringen en
kennis, waarop alle maatschappelijke voetbalactiviteiten uit het land verzameld zijn.
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Telstar Thuis in de Wijk heeft een representatief bestuur. De bestuursleden hebben hun
netwerken in de sport, het bedrijfsleven en
het onderwijs en bij de overheid en maatschappelijke organisaties. Samen zorgen zij
voor een samenhangend en representatief
regionaal platform voor maatschappelijke
activiteiten, waarvan de stichting optimaal
gebruik maakt bij het realiseren van zijn
doelstellingen.
Het bestuur krijgt daarbij ondersteuning van
een Comité van Aanbeveling, dat minstens
zo representatief is. De drie leden van dit
comité vormen een welkome aanvulling op
het bestuur als het gaat om het uitdragen
van de stichting en het vormen en in stand
houden van het maatschappelijke platform.

Bestuur
Het bestuur van stichting Telstar Thuis in de Wijk bestond in 2013 uit:
Chris B. van der Zwan (voorzitter) – RvC SC Telstar en oprichter Vrouwenvoetbal NH
Wim Cox (penningmeester) – accountant, Haven- en Ondernemersvereniging IJmond
AnneMieke Korf (vice-voorzitter) – oud-wethouder van de gemeente Velsen
Ruud Porck – directeur van het Technisch College, Maritiem College & Tender College
Egbert Wilmink – directeur autobedrijf Stormvogels, bestuur MKB IJmond
Allart van Deventer – directeur St. Welzijn Velsen, inclusief buurt- & jongerenwerk
Jan Hinloopen (secretaris) – directievoerder nieuwbouw Woningbedrijf Velsen

Het bestuur van de stichting Telstar Thuis in
de Wijk is in 2013 zeven maal in vergadering
bijeen geweest en wel op de volgende data:
11 februari
11 maart
15 april
13 mei
10 september
5 november
3 december
Daarnaast waren er een groot aantal diverse
deelvergaderingen, bilaterale overleggen,
informele bijeenkomsten, representaties en

besprekingen voor specifieke activiteiten,
zoals de Street League en Playing for Success
(Zie verder).
Comité van Aanbeveling
Naast het eerder genoemde bestuur kent
stichting TTidW zoals gezegd een Comité van
Aanbeveling. Dit comité bestond in 2013 uit:
Franc Weerwind: burgemeester van Velsen
Dook van den Boer: Site manager Tata Steel
IJmuiden
Ruud Geels: oud-Telstarspeler en ex-international

De leden van het Comité van Aanbeveling
zetten zich in voor en zijn aanwezig bij de
diverse activiteiten. Zo is Ruud Geels actief
betrokken bij de Street League en Playing
for Success en spreken Dook van den Boer en
Franc Weerwind bij diverse gelegenheden in
het openbaar over onze stichting. Daarnaast
geven zij gevraagd en ongevraagd advies en
zetten zij indien nodig hun omvangrijke netwerk in.

Directeur Pieter de Waard van Telstar 1963 NV woonde de bestuursvergaderingen ook bij.
Gertjan Huijbens (Study Consultancy) was bezoldigd coördinator en secretaris.
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Initiatiefnemer Woningbedrijf Velsen, dat
eerder ook de aanloopfase grotendeels had
gefinancierd en gefaciliteerd, is na de oprichting van de maatschappelijke stichting en
het beginjaar ook in 2013 de belangrijkste
financier van Telstar Thuis in de Wijk gebleven. Bovendien levert het in de persoon van
secretaris Jan Hinloopen belangrijke personele inzet.
Daarnaast heeft de stichting inmiddels veel
andere sponsors en partners, waaronder de
wooncorporaties Kennemerhave en AWV
Eigen Haard, (inmiddels gefuseerd tot Velison
Wonen), Stichting Welzijn Velsen, de
gemeente Velsen en veel bedrijven in de
regio.
Club van Honderd
Alle sponsors en partners zijn verenigd in de
‘Club van Honderd’. De Club van Honderd is
in het leven geroepen om naast de grotere
financiers en fondsen ook kleinere sponsors
te binden aan TTidW. Bovendien moet dit
zorgen voor meer betrokkenheid van deze
bedrijven, die in een aantal gevallen ook
sponsor zijn van de Witte Leeuwen en/of de
Witte Leeuwinnen.
Eind 2013 was de Club van Honderd gegroeid
tot 45 leden. Samen zorgden zij voor driekwart van de totale inkomsten van Telstar
Thuis in de Wijk (zie financieel verslag in bijlage 1).
Daarnaast ondersteunden zij de stichting en
de activiteiten en projecten in materiele en
personele zin.
In bijlage 2 staan alle sponsors en partners
van Telstar Thuis in de Wijk vermeld.

Provinciale subsidie
Zoals in het vorig jaarverslag gemeld, werd
eind 2012 door de Provinciale Staten een
motie aangenomen waarin aan de stichtingen Telstar Thuis in de Wijk en Axion (AFC
Ajax en gemeente Amsterdam) een eenmalige
bijdrage werd toegekend om in te zetten
voor projecten op het gebied van jongeren
en arbeidsmarkt.
Na intensief overleg met gedeputeerde Jan
van Run, de betrokken provinciale ambtena-

ren en de andere betaald voetbalorganisaties
in Noord-Holland is het oorspronkelijk
genoemde bedrag verhoogd en vervolgens
over de maatschappelijke initiatieven van de
vier Noord-Hollandse clubs Ajax, AZ, FC
Volendam en Telstar verdeeld.
Telstar Thuis in de Wijk heeft uiteindelijk een
eenmalige subsidie van € 43.500 ontvangen,
bestemd voor de (meerjarige) realisatie
van de projecten Playing for Success en
Techniek Experience.

Op 13 december was gedeputeerde Jan van
Run te gast bij de wedstrijd van Telstar tegen
Almere City FC. Voorafgaande aan deze wedstrijd overhandigde hij op symbolische wijze
de eerste flyer voor Playing for Success en
daarmee de provinciale subsidie aan onze
voorzitter Chris B. van der Zwan.
Vaatje haring
Naast de royale provinciale subsidie was er
een tweede onverwachts hoge, maar zeer

welkome financiële injectie voor Playing for
Success. Naast Scheveningen wordt elk jaar
ook in IJmuiden een vaatje nieuwe haring
geveild onder regionale bedrijven en
organisaties. De opbrengst van deze
zogenaamde Amerikaanse veiling, een
initiatief van Ruud Nieborg van restaurant
IJmond, gaat naar een goed doel. Dit keer
waren het Noodfonds Velsen en onze
stichting aan de beurt.
Gelet op de economische omstandigheden

werd vooraf rekening gehouden met een
bescheiden opbrengst. Dit bleek een misrekening, uiteindelijk kwam er een recordbedrag
op de teller te staan, zelfs hoger dan dat van
de veiling van het eerste vaatje in Scheveningen! Telstar Thuis in de Wijk ontving maar
liefst 30.500 euro, dat met name is bestemd
voor Playing for Success
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Gemeente Velsen
Naast de provincie en het regionale
bedrijfsleven heeft ook de gemeente Velsen
in 2013 een bijdrage geleverd aan de
realisatie van Playing for Success. Zij heeft in
de vorm van een waarderingssubsidie de
eenmalige instapfee van 10.000 euro
betaald, waarmee het concept, de
materialen, de ondersteuning en landelijke pr
van Playing for Success Nederland konden
worden ingekocht.

Jubileumgiften
Een laatste incidentele en aangename
geldstroom in 2013 had te maken met het
vijftigjarige jubileum van Telstar. In plaats
van cadeaus vroeg de club aan bedrijven en
verenigingen om een gift voor de stichting
Telstar Thuis in de Wijk. Er kwamen diverse
kleine en grotere giften binnen, zowel van
particulieren als van bijvoorbeeld de KNVB,
AZ, lokale clubs en IJmond Werkt! In totaal
bedroegen deze jubileumgiften aan TTidW
2.165 euro.

ANBI - s t a t u s
Op 10 april 2013 heeft de belastingdienst
onze stichting met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2012 aangemerkt als een
Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).
Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling
van erf- en schenkbelasting.

Onze stichting is in 2012 gestart met de
Telstar Street League. Dit is een straatvoetbal-toernooi voor jongens en meisjes tussen
de 12 en 16 jaar met voorrondes op veldjes in
de verschillende wijken van Velsen en een
finaleronde in het Tata Steel stadion.
Naast het spelen van voetbal, leveren de
deelnemers een wijkbijdrage die de leefbaarheid van hun buurt ten goede komt. In de
periode mei – november 2013 heeft de
tweede editie van de Telstar Street League
plaatsgevonden.

Samenwerking
Telstar Thuis in de Wijk organiseert de Street
League samen met het ambulant jongerenwerk en Buurtsport van Stichting Welzijn
Velsen, de woonconsulenten van Woningbedrijf Velsen, wooncorporatie Kennemerhave
en AWV Eigen Haard en medewerkers van
SportSupport.
Informatieavond en clinic
Voorafgaande aan de voorrondes werd op 14
mei in het Tata Steel stadion een informatieavond gehouden, bestemd voor alle deel-

nemers. De Rabobank verzorgde een
interactieve presentatie over verstandig
omgaan met geld. Aansluitend was er een
voetbalclinic van de trainers van Telstar en
enekele spelers.
Helaas viel de opkomst tegen. Dit werd verweten aan het onhandige tijdstip (net na de
meivakantie) en de benaming ‘informatieavond’. Dit zijn verbeterpunten voor de volgende editie. Gelukkig vielen de
aanmeldingen bepaald niet tegen.

J A A RV E R S L A G 2 0 1 3

Te l s t a r S t r e e t L e a g u e
Drie voorrondes
Aan de tweede editie van de Street League
deden verdeeld over zestien teams bijna honderdvijftig jongens en meisjes mee. Ten
opzichte van 2012 was dit een groei van dertig deelnemers en vier teams. Bovendien
waren zij meer dan het voorgaande jaar
afkomstig uit bijna alle kernen van de
gemeente, van Velsen-Noord tot Santpoort-Noord.

Gezonde voeding
Was er bij de eerste editie nog
een snackkar aanwezig, in 2013
werd zowel tijdens de voorrondes als de finale ingezet op
gezondere voeding. Tijdens de
voorrondes serveerden medewerkers van Telstar broodjes,
fruit en (sport)drankjes. En algemeen directeur Pieter de Waard
schepte eigenhandig de bekertjes soep vol.

De voorrondes vonden in juni en juli plaats
op voetbalpleintjes in de diverse wijken van
Velsen, zoals het Cruijff Court in IJmuiden-Zeewijk, het asfaltveldje op het Homburgplantsoen in IJmuiden West en het
kunstgrasveldje aan de Wieringeraak in Velserbroek. Er was een vierde voorronde
gepland in Velsen-Noord, maar die kon vanwege te weinig teams uit deze kern helaas

Te l s t a r S t r e e t L e a g u e
geen doorgang vinden. De teams uit Velsen-Noord die zich wel hadden ingeschreven,
werden bij de andere voorrondes ingedeeld.
Spelers, speelsters en oud-spelers waren
scheidsrechter en verzorgde de onderdelen
naast de wedstrijdjes, zoals het gaten schieten en balletje hooghouden.

Wijkbijdragen
Naast het voetballen konden de jongens en
meisjes net zoveel punten halen met het
verrichten van een wijkbijdrage. Hoe
origineler en effectiever deze bijdrage, hoe
meer punten er werden toegekend door de
consulenten van de woningcorporaties die als
begeleiders optraden.
De jongeren lieten zich van hun goede kant
zien door ramen te lappen, pannenkoeken te
bakken en uit te delen, te helpen in een
zorgcentrum, onkruid te wieden, speelveldjes
schoon te maken en tuintjes op te knappen.
Het team FC Naamloos uit Santpoort organiseerde zelfs een spelletjesmiddag voor buurtkinderen, waarbij de opbrengst naar Kika
(Kinder Kankervrij) ging.
De punten behaald met het voetballen in de
voorronden opgeteld met die behaald met de
wijkbijdragen, bepaalden uiteindelijk welke
jongens en meisjesteams doorgingen naar de
finaleronde.

Finale in het stadion
De finaleronde was aanvankelijk gepland op
18 oktober, maar werd vanwege weersomstandigheden verzet naar vrijdagavond 1
november. Dit was voorafgaande aan de wedstrijd van de Witte Leeuwen tegen Willem II.
Uiteindelijk werden de jongens van FC Zeewijk en de meisjes van FC Aak uit Velserbroek de winnaars van de Telstar Street
League 2013. Zie het verslag op de volgende
pagina.
Publiciteit en sociale media
Zowel voor de voorrondes als de finale is via
kranten, weekbladen, de lokale omroep en
internet veel publiciteit geweest. Bovendien
had de Street League een eigen website en
Facebook-pagina waarop aankondigingen,
verslagen, links en foto’s verschenen en die
druk werden bezocht. Zie www.telstarstreetleague.nl voor een totaaloverzicht.
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FC Aak en FC Zeewijk trotse winnaars

Finale Telstar Streetleague sportief verlopen
Streetleague 2013. Daarnaast waren er nog drie titels, toegekend
door oud-Telstar coryfee Ruud Geels. De jongens van FC Naamloos uit Santpoort kregen van hem de sportiviteitsprijs. Net als
vorig jaar werd Yassin El Kaddari tot de beste speler van het toernooi uitgeroepen. Sabine Hofland kreeg de titel van de beste speelster.

Vrijdag 1 november is een hele mooie avond geworden in het Tata
Steel stadion. De geslaagde finale van de Telstar Streetleague 2013
kreeg een prachtig toetje met de knappe 3-1 overwinning van onze
Witte Leeuwen op Willem II.
Vier meisjesteams en vier jongensteams uit IJmuiden, Zeewijk,
Velsen-Noord, Velserbroek en Santpoort gingen in twee poules de
sportieve strijd aan. Zij hadden de finale in het stadion niet alleen
gehaald door goed te spelen in een voorronde bij hun in de buurt.
Daarnaast zorgden zij ook voor een puike wijkbijdrage, variërend
van het organiseren van een buurtevenement tot het onkruidvrij
maken van een plantsoen.
De jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar speelden op twee kleine
veldjes acht wedstrijdjes van telkens twaalf minuten. Spelers en
speelsters van Telstar waren de scheidsrechters, de oud-spelers Piet
van der Kuil, Heinz Stuy en Frans van Essen de coaches.
Na de felle, maar zeer sportief gespeelde poulewedstrijdjes en
finale, werden uiteindelijk de jongens van FC Zeewijk en de meisjes van FC Aak uit Velserbroek de trotse winnaars van de Telstar

Wethouder Annette Baerveldt overhandigde de beker aan de meiden van FC Aak. De andere prijzen werden uitgereikt door Ruud
Geels en Dook van den Boer, site manager van Tata Steel. Beide
heren zijn lid van het comité van aanbeveling van de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk, die samen met Woningbedrijf Velsen, de wooncorporaties Kennemerhave en AWV Eigen
Haard, stichting Welzijn Velsen, SportSupport en SC Telstar de
jaarlijkse Streetleague organiseert.
Het prijzenpakket was niet mis. Alle deelnemers aan de Streetleague kregen van Telstar periodekaarten. Alle finalisten kregen
bovendien Telstar-tenues en trainingspakken. De leden van de
winnende teams wonnen, naast een grote beker,
seizoenskaarten voor de Witte Leeuwen of Witte Leeuwinnen. De
beste speelster en speler ontvingen een gesigneerde bal, de leden
van het meest sportieve team een wandtegeltje met hun teamfoto.
De volgende editie van de Streetleague gaat in het voorjaar van
2014 van start. Zie voor meer informatie en alle foto’s de website van Telstar Streetleague en de Facebookpagina TelstarStreetleague.

Zoals al gemeld in het jaarverslag 2012, wil
Telstar Thuis in de Wijk naar voorbeeld van
veel andere betaald voetbalclubs van start
gaan met Playing for Success IJmond. Mede
dankzij diverse subsidie- en sponsortoezeggingen kon in 2013 een start worden
gemaakt op weg naar de realisatie van een
hiervoor benodigd leercentrum in het Tata
Steel stadion.
Kick Off
Op 27 maart was in het Tata Steel stadion
een eerste informatiebijeenkomst voor alle
betrokkenen. Dit werd op 17 mei gevolgd
door een goed bezochte Kick Off bijeenkomst. Daarop spraken vertegenwoordigers
van o.a. het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs, beroepsonderwijs, de gemeente

Velsen, de club en onze stichting de intentie
uit om met elkaar dit educatieve programma
bij Telstar te realiseren
W o w - f a ct o r
Playing for Succes richt zich op de leerlingen
van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en
de eerste vier klassen van het voortgezet
onderwijs. Zij krijgen in het voetbalstadion
opdrachten en hulp bij taal, rekenen en computervaardigheden.
Het ondersteuningsprogramma duurt tien
weken om dreigende onderprestatie weg te
werken; Dit allemaal in de sfeer van voetbal,
waarbij de opdrachten met het stadion en de
spelers van SC Telstar te maken hebben.
Zowel resultaten uit Engeland als Nederland

tonen het succes van dit ‘leren met een
wow-factor’ aan.
Stuurgroep en werkgroepen
Inmiddels hebben dertien organisaties, waaronder het gehele basis- en voorgezet onderwijs in Velsen, hun krachten gebundeld om
Playing for Success IJmond mogelijk te
maken. Er is een stuurgroep geformeerd, die
Leo Wijker (directeur BBV) tot haar voorzitter heeft gekozen, en er zijn diverse werkgroepen opgetuigd. Als projectleider voor de
IJmond is Gertjan Huijbens (reeds werkzaam
voor onze stichting) aangesteld. Hij krijgt
ondersteuning van Machiel van der Laar van
Playing for Success Nederland.
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Startnotitie en begroting
In het najaar van 2013 is er flinke
vooruitgang geboekt. Er is een startnotitie
geschreven, een meerjarenbegroting gemaakt
en er zijn extra diverse fondsen geworven
(zie hoofdstuk 5). Dit alles moet leiden tot
de start in het schooljaar 2014-15 en indien
mogelijk daaraan voorafgaand een pilot in
het voorjaar van 2014.

for

S u cc e s s

Succesvolle aftrap van Playing for Success IJmond
Op 17 mei is de aftrap verricht voor Playing for Success Velsen/IJmond. Tijdens een
goed bezochte Kick Off bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, de gemeente, SC Telstar, SportSupport
en onze stichting de intentie uitgesproken om met elkaar dit educatieve programma
bij Telstar te realiseren.
Er is een stuurgroep geformeerd die aan de hand van een startnotitie aan de slag
gaat. Projectleider in Velsen wordt Gertjan Huijbens van Telstar Thuis in de Wijk.
Hij wordt geassisteerd door de landelijk projectleider Machiel van der Laan.
Het doel is om in navolging van veel andere betaald voetbalorganisaties in het Tata
Steel stadion een leercentrum in te richten. Daar kunnen leerlingen vanaf 9 jaar op
speelse wijze en in een inspirerende omgeving hun prestaties in taal, rekenen en ICT
verbeteren. Dit ‘leren met een WOW-factor’ leidt bij clubs als PSV, Feijenoord, NEC,
FC Groningen en PEC Zwolle tot opmerkelijke resultaten. Playing for Success bij
Telstar wil zich niet alleen op Velsense leerlingen richten, maar uiteindelijk de hele
regio IJmond bedienen.

Techniek Experience
In Duitsland bestaat een variant in de vorm van een programma van
een of enkele dagen, waarbij leerlingen door middel van interviews
met professionals en opdrachten in en om het stadion in aanraking
komen met de diverse disciplines die in een voetbalstadion te vinden
zijn (techniek, catering, beveiliging, pr, logistiek, verzorging, etc).
Deze aanpak wil Telstar Thuis in de Wijk gebruiken om een voor de
IJmond regio-specifieke aanvulling op het programma van Playing for
Success te ontwikkelen: De Techniek Experience.
De Techniek Experience wil leerlingen op avontuurlijke wijze kennis
laten maken met techniek. Door jongeren te laten voelen, ruiken,
horen en zien wat techniek is, wordt deze ervaring onuitwisbaar in
hun geheugen opgeslagen.
Het is de bedoeling om tegelijkertijd met het PfS leercentrum bij
Telstar een Techniek Experience te realiseren, waarin duidelijk wordt
hoeveel techniek er komt kijken bij de inrichting en exploitatie van
een stadion. In 2013 zijn hier de voorbereidende voor overleggen
gevoerd en inventarisaties gedaan, die in 2014 moeten leiden tot een
daadwerkelijke start.

Naast het organiseren van een of meer eigen Experiences, kunnen
Telstar Thuis in de Wijk en Playing for Success ook een organisatorische en coördinerende rol vervullen bij de realisatie van Experiences
bij andere bedrijven en al dan niet sponsor van de club en/of de stichting zijn.
Daarbij dient er goede afstemming te zijn met de diverse initiatieven
die al worden ondernomen en met organisaties en overleggen die er
op dit gebied al actief zijn, zowel regionaal als landelijk. Denk daarbij
aan Jet-Net, TechniekTalent.nu, PAO (Platform Arbeidsmarkt-Onderwijs), de PET-dagen (Promotie Evenement Techniek) en de realisatie
tot een alles verbindende Techniek Campus in de IJmond.
S t i c h t i n g J e u g d p r o j e ct e n V e l s e n
De Techniek Experience is een initiatief van Stichting Jeugdprojecten
Velsen (SJpV). Deze stichting heeft ook andere aansprekende evenementen en activiteiten zoals de Techniekkist en de PET-dagen geïnitieerd en is rechtspersoon van het mentorprogramma School’s cool.
De organisaties en besturen van SJpV en TTidW kennen veel persoonlijke overlappen. Daarom is in 2013 een verkenning tot nadere samenwerking gestart, die in 2014 verdere uitwerking zal krijgen.
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Overige

Te l s t a r Th u i s

a ct i v i t e i t e n

Porck, voormalig directeur van het Technisch
College Velsen, bracht op de voor hem kenmerkende enthousiaste wijze een ode aan
het ambacht. Na hem kwam Gertjan Verbeek, trainer en coach van AZ Alkmaar. Hij
sprak over het motiveren en stimuleren van
jonge mensen en trok parallellen tussen het
bedrijfsleven en de topsport.

Naast de hiervoor beschreven grotere projecten, kende Telstar Thuis in de Wijk in 2013
diverse andere activiteiten en deelnames. Dit
hoofdstuk beschrijft er een aantal om volledigheidshalve af te sluiten met een jaaroverzicht van al onze activiteiten.
Sluizen Open voor Techniek
De IJmond als voorbeeld voor de metropoolregio als het gaat om het stimuleren van het
technisch onderwijs en de samenwerking tussen bedrijven en scholen. Dat optimistische

geluid liet spreker Ruud Porck vrijdagmiddag
1 februari in het Tata Steel horen tijdens het
drukbezochte seminar ‘Sluizen open voor
Techniek’.
De bijeenkomst was georganiseerd door SSPB
Praktijkopleiding Bouw IJmond en Telstar
Thuis in de Wijk. Samen vroegen zij aandacht voor een probleem dat zich ondanks
de huidige economische malaise onverbiddelijk aandient: het dreigende grote tekort aan
vakkundig technisch personeel.

in de

Wijk

De bijeenkomst was georganiseerd door SSPB
Praktijkopleiding Bouw IJmond en Telstar
Thuis in de Wijk. Samen vroegen zij aandacht voor een probleem dat zich ondanks
de huidige economische malaise onverbiddelijk aandient: het dreigende grote tekort aan
vakkundig technisch personeel.

stichting die mede model heeft gestaan voor
Telstar. Van Halst sprak bevlogen en met veel
humor en zelfspot over de noodzaak om de
talenten aan te boren die ieder mens heeft.
Betaald Voetbalorganisaties en hun spelers
en trainers vervullen daarbij een belangrijke
voorbeeldfunctie en moeten daarom
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen.
Jan van Halst was onder de indruk van wat
er door Telstar en onze stichting in korte tijd
was bereikt. De lunchbijeenkomst was met
bijna 150 ondernemers druk bezocht en
geslaagd, gelet op de enthousiaste reacties
en sponsortoezeggingen na afloop.

Dat dreigende tekort kan er wel eens toe leiden dat het regionale bedrijfsleven in de toekomst kansen gaat missen. Een voorbeeld
van zo’n kans is de aanleg en het onderhoud
van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden,
inclusief de bijbehorende infrastructuur.
Yvonne van der Hoff van Haven Amsterdam
maakte vrijdagmiddag duidelijk waarom deze
nieuwe grote zeesluis nodig is. Frans Loman
van Rijkswaterstaat vertelde over de inhoud,
planning en aanbesteding van het omvangrijke project.

Scholenloop Zorgspecialist
Als onderdeel van de Zorgspecialist Loop
organiseerde Telstar Thuis in de Wijk in
samenwerking met SportSupport op zondag
21 april de scholenloop.
Drie stagiaires van de Academie Lichamelijke
Opvoeding gingen diverse basisscholen af om
voorlichting te geven en deelnemers te werven. Dit leverde ruim vijftig leerlingen uit
groep 7 en 8 van negen Velsense scholen op,
die de loop van 1,5 kilometer liepen met
start en finish in het Tata Steel stadion.

SSPB, dat voor de bouw praktijkopleidingen
verzorgt in de IJmond en Kennemerland,
maakte van de gelegenheid gebruik om zijn
nieuwe organisatie en naam te onthullen:
Bouwmensen Kennemerland. Het nieuwe
logo prijkte ’s avonds ook op het wedstrijdshirt van Telstar. Het stond de Witte Leeuwen goed, want zij wonnen met 2-0 van FC
Dordrecht.

Jan

van

Halst

tijdens de

lunch

Op 11 april kwam oud-topvoetballer en
tv-analyticus Jan van Halst naar Velsen-Zuid.
Hij sprak tijdens een lunch voor ondernemers
die lid zijn van HOV IJmond of MKB IJmond.
Als commercieel directeur bij FC Twente
heeft Van Halst veel te maken gehad met
‘Scoren in de Wijk’, de maatschappelijke
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Overige

Ja arover zicht

a ct i v i t e i t e n
Tot slot volgt hier een jaaroverzicht van de activiteiten van TTidW in 2014

Vooraf was er voor de leerlingen een Warming Up onder leiding van de Telstarspelers
Cor Varkevisser en Andrew Marveggio.
Alle deelnemers aan de scholenloop ontvingen naast een medaille een toegangskaartje
voor een wedstrijd van de Witte Leeuwen of
Leeuwinnen. Daarnaast waren er gesigneerde
ballen, wedstrijdshirts en sjaaltjes voor de
eerste drie jongens en meisjes. De Bosbeekschool won als school met de meeste deelnemers een voetbalclinic.

Telstar Thuis in de Wijk huis
In 2013 is intensief gesproken met LEFF
Ondersteuning BV en de stichting PIT! Om te
komen tot het Telstar Thuis in de Wijk huis.
Dit moet in Nederland het eerste trainingshuis voor jongeren worden dat gesteund
wordt door een professionele betaald voetbalclub. Het huis wil onderdak bieden aan
vijf tot acht jongeren uit de regio met een
licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. Via TTidW en de club krijgen

zij extra training, zorg en ondersteuning,
waardoor zij goed kunnen integreren in de
maatschappij.
Dankzij bemiddeling van onze stichting kregen de initiatiefnemers van wooncorperatie
Kennemerhave een tweetal geschikte huizen
aangeboden. De planvorming en financiering
waren echter nog onvoldoende om het
Telstar Thuis in de Wijk huis en daarmee het
‘wonen met een WOW-factor’ te realiseren.

Datum

Activiteit

Omschrijving

1 februari

Seminar ‘Sluizen open voor TTidW organiseert met Bouwmensen Kennemerland een themadag om aandacht te vragen
techniek’
voor het dreigende grote tekort aan vakkundig technisch personeel. Bestemd voor bouwers,
opleiders, overheden, corporaties en andere betrokkenen en met vier inspirerende sprekers.

8 – 12 april

Bezoeken groepen 7 en 8
voor scholenloop

Stagiairs van TTidW bezoeken groepen 7 en 8 van de basisscholen om hen op te roepen deel te
nemen aan de ZorgSpecialist Loop op 21 april.

11 april

Jan van Halst spreekt tijdens HOV-MKB- lunch

Oud-topspeler en voetbalanalyticus van Studio Sport spreekt tijdens een HOV-MKB- lunch de
regionale ondernemers toe. Hij is als commercieel directeur van FC Twente betrokken geweest
bij ‘Scoren in de Wijk’, wat model stond voor TTidW.

21 april

ZorgSpecialist Loop

TTidW organiseert samen SportSupport de scholenloop van de ZorgSpecialist Loop. Hierbij zijn
ook drie stagiaires van de Academie Lichamelijke Opvoeding betrokken.

14 mei

Informatieavond Telstar
Streetleague

Naast voorlichting over de Streetleague ook een presentatie van de Rabobank over verstandig
omgaan met geld en een voetbalclinic van Telstartrainers en - spelers.

17 mei

Aftrap Playing for Succes
IJmond

Kick Off bijeenkomst met vertegenwoordigers van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
beroepsonderwijs, de gemeente, SC Telstar, SportSupport en TTidW om gezamenlijk het eductieve programma Playing for Success te realiseren.

mei

Uitbreiding sponsors

KVSA, Rigo Verf, Zwart Techniek, D4Visuals en BK Groep hebben zich aangesloten bij de Club
van Honderd.

12 juni

Eerste voorronde Streetlea- Bijna vijftig jongeren verdeeld over zes teams doen mee met de eerste voorronde in Zee- en
gue in Zee- en Duinwijk
Duinwijk.

19 juni

Tweede voorronde Streetle- Twee meidenteams en vier jongensteams strijden op het kunstgrasveld aan de Wieringer Aak.
ague in Velserbroek

20 juni

Veiling vaatje haring onder De veiling van een vaatje Hollandse Nieuwe in IJmuiden levert een recordbedrag op, waarvan
regionale bedrijfsleven
uiteindelijk € 30.500 naar TTidW gaat - met name bestemd voor Playing for Success.

26 juni

Derde voorronde Telstar
Streetleague in IJmuiden

Vijf zeer aan elkaar gewaagde teams doen mee aan de wedstrijd in de voetbalkooi op het Homburgplantsoen in IJmuiden.

3 juli

Vierde voorronde Telstar
Streetleague in Velsen-Noord

Voorronde in Velsen-Noord afgeblazen wegens te weinig teams uit deze wijk. De aangemelde
teams uit deze wijk hebben wel meegedaan aan het toernooi.
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Ja arover zicht
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17 juli

Donaties ter ere van 50
jaar SC Telstar

Receptie omdat Telstar vijftig jaar geleden is opgericht. De club geeft de genodigden de suggestie om als verjaardagscadeau een donatie te doen aan TTidW.

juni - juli

Diverse wijkbijdragen voor
Street League

De wijkbijdragen voor Street League bestonden onder andere uit ramen lappen bij een zorgcentrum of basisschool, pannenkoeken of cake bakken en uitdelen tijdens een buurtfeest of
ouderenmiddag, plantjes uitdelen aan omwonenden, tuintjes opknappen, een spelmiddag en de
rommel opruimen rond de speelveldjes en in de plantsoenen.

20 juli

Team speelt mee met Kennemerlaan Leeft!

Een selectie van deelnemers aan Telstar Streetleague neemt deel aan een straatvoetbaltoernooi
op het Homburgplantsoen als onderdeel van het zomerfeest Kennemerlaan Leeft!

31 augustus

Panna-voetbal met Telstarspelers op Havenfestival
IJmuiden

Jongens én meisjes tot en met zestien jaar kunnen tijdens het Havenfestival IJmuiden de strijd
aanbinden met spelers en speelsters van SC Telstar in een pannakooi. Daarnaast is er voorlichting over TTidW

20 september

Bouwmensen-voetbaltoernooi

Ruim tweehonderd jongens en meisjes van diverse scholen uit de regio gaan tijdens de tweede
editie van het Bouwmensen-voetbaltoernooi voor Vmbo-scholen de sportieve strijd aan op het
terrein van VV IJmuiden in Velsen-Zuid.

2 oktober

Leerlingen zingen, workshop interviewen

Alle leerlingen van basisschool De Toermalijn zingen op het veld van Telstar een lied over sport
en bewegen, speciaal geschreven voor de Kinderboekenweek. Vooraf verzorgt TTidW op school
een workshop interviewen op school voor interviews met spelers/trainers en andere medewerkers

5 oktober

Opening expositie 50 jaar
Telstar

De expositie over 50 jaar Telstar wordt geopend, waarin ook de stichting TTidW wordt gepresenteerd.

1 november

Finale Telstar Streetleague

De finaleronde wordt gehouden voorafgaande aan de thuiswedstrijd van de Witte Leeuwen tegen Willem II. Het jongensteam FC Zeewijk en meisjesteam FC Aak worden de trotse winnaars
geworden. De jongens van FC Naamloos kregen de sportiviteitsprijs, Yassin El Kaddari werd net
als vorig jaar de beste speler en Sabine Hofland de beste speelster.

29 november

Ontvangst cheque IJmond
Werkt!

IJmond Werkt! (voorheen de Meergroep) organiseert een banenmarkt in het Tata Steel stadion
en overhandigt daarbij een cheque van € 1000 aan TTidW, betaald uit de winst van kringloopwinkels van deze organisatie.

13 december

Provincie Noord-Holland
overhandigt op symbolische wijze subsidie

Tijdens een matchdiner biedt gedeputeerde Jan van Run de eerste (uitvergorte) brochure Playing for Success aan, wat symbool staat voor de provinciale subsidie van € 42.500 voor Playing
for Success en de Techniek Experience.

17 december

Gemeente Velsen waardeert Playing for Success

De gemeente Velsen waardeert Playing for Success met € 10.000. Dankzij deze waarderingssubsidie is TTidW in staat om de instapfee voor dit landelijk programma te betalen.

Bij de start in 2012 heeft bureau Opzet uit Santpoort-Zuid meegedacht over de naam van de stichting en een beeldmerk huisstijl en
slogan ontworpen. Het kleine jongetje met de versleten bal, de kenmerkende letters in het logo zijn inmiddels een vertrouwd beeld in
Velsen en omgeving geworden.
Brochures en nieuwsbrieven
Ook in 2013 is de algemene brochure veel gebruikt en verspreid, de
voorraad ging bijna op. Daarnaast zijn er een nieuwsbrief en een flyer
voor Playing for Success gemaakt. Daarnaast zijn sponsors, partners
en andere relaties via e-mail op de hoogte gehouden van de diverse
activiteiten.
Posters, vlaggen en spandoek
De eerder gemaakte posters en vlaggen zijn ook in 2013 veelvuldig
opgehangen en gebruikt, zowel in het stadion als daarbuiten.
Bovendien is in het Tata Steel stadion achter het doel op de
voormalige noordtribune een spandoek van TTidW opgehangen.

en

Publiciteit

Publiciteit
Telstar Thuis in de Wijk heeft ook in 2013 veel publiciteit gekregen in
de lokale en regionale media (dag- en weekbladen, lokale omroep,
digitale media). Dit geldt zowel voor de stichting in het algemeen als
voor de activiteiten, waarbij vooral de Telstar Street League en
Playing for Success veel aandacht hebben getrokken. Om deze aandacht te genereren, verstuurt TTidW regelmatig persberichten en verslagen. Zie de website voor een overzicht.
Website
Op de website www.telstarthuisindewijk.nl wordt het nieuws gepubliceerd van de activiteiten die georganiseerd worden. Daarnaast worden er ook veel foto’s en filmpjes geplaatst. De website wordt zo
actueel mogelijk gehouden.
S o c i a l e m e d i a : F a c e b o o k e n T w i tt e r
TTidW is aanwezig op Twitter met @Telstar_TIDW
Telstar Street League is ook aanwezig op Twitter met @TelstarSL.
Daarnaast is de Streetleague aanwezig op Facebook met een pagina:
https://www.facebook.com/TelstarStreetleague.
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To t S l o t

Voortbouwen en uitbreiden, zo luidde de
titel van de doelstelling voor 2013. Uit dit
jaarverslag mag worden opgemaakt dat aan
deze doelstellingen is voldaan.
In tweede volledige jaar van Telstar Thuis de
Wijk is er meer georganiseerd en gebeurd
dan vooraf was voorzien. Niet alles lukte,

maar per saldo mogen we terug kijken op een
jaar waarin we weer de nodige stappen hebben gezet om TTidW en met name de maatschappelijke projecten en activiteiten uit te
breiden en haar bestaansrecht aan te tonen.
2014 belooft ook weer een enerverend jaar
te worden, met onder andere het realiseren
van een leercentrum in het Tata Steel sta-

dion en de start van het programma Playing
for Success voor de eerste groepen leerlingen. Niet voor niets luidt de titel van het
beleidsplan 2014 ‘de lat gaat weer wat
hoger’. Het bestuur en de organisatie van
Telstar Thuis in de Wijk gaan ervoor!

Bijlage 2
sponsors en partners in 2013
Woningbedrijf Velsen
Stichting Welzijn Velsen
Wooncorporatie Kennemerhave
Gemeente Velsen
Rabobank Velsen en Omstreken
Witteveen.com kantoorinstallaties
AWV Eigen Haard
Advies- en ingenieursbureau BK Groep
Bannink accountants en belastingadviseurs
Stukadoorsbedrijf A. Bos
Boudesteijn Groep
Bruynzeel Keukens
B Van Gemert Betonboringen
Cox + partners, adviseurs en accountants
D4Visuals videoproducties
Folkerts Design, Printing & Media
De Hooge Waerder, accountants, belastingadviseurs, juristen
Huijbens Study & Text Consultancy
Iskes Towage & Salvage
Kenso bv, schoonmaak en dienstverlening
Kloosterboer
KVSA
Logchies Renovatie & Onderhoud
Mammoet Nederland B.V.
Menger Bouw
Opzet creatief internet- en reclamebureau
Ovenbouw Holland B.V.
Practica Productions communicatie-adviesbureau
Rigo Verfcentrum
Rolvink bouw- en aannemingsmaatschappij bv

Sponsors

en

Pa r t n e r s

in

2013

Schlumberger Petroleum Services C.V.
SportSupport breedtesportstimulering
SSPB Praktijkopleiding Bouw IJmond/Bouwmensen Kennemerland
Staalwerk
Swanlake Consultants b.v.
Autobedrijf Stormvogels BV
Tervoort Egmond bouwbedrijf b.v.
Schilderwerken J.J. van der Ven Stigter BV
VKS N.V. uitblinkers in specialistische dienstverlening
Jan van der Vlugt en Zoon B.V.
Cornelis Vrolijk B.V.
J. de Waard en Zonen Elektrotechnisch Installatiebedrijf
ZON Energie.nu
De Zorgspecialist
Zwart IJmuiden
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