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Van: KNVB Corporate Affairs <corporateaffairs@knvb.nl>  

Verzonden: dinsdag 19 april 2022 08:43 

Onderwerp: Oproep KNVB: Voetbal meer dan een sport 

 

Beste griffier, 
 
Vandaag, dinsdag 19 april, plaatst de KNVB een advertentie in het Algemeen Dagblad waarin de KNVB gemeenten 
oproept om te (blijven) investeren in de voetbalverenigingen. De advertentie, de brief aan de gemeenteraadsleden en 
het vanochtend uitgestuurde persbericht vindt u in de bijlage. Aan u het verzoek om de bijgevoegde documenten 
te delen met de raadsleden binnen uw gemeente. 
 
Onze oproep in het kort: 

- Ondersteun clubs bij samenwerkingen met maatschappelijke instanties zoals gezondheids- en 
onderwijsinstellingen. Maak daarnaast professionele begeleiding via opleiding en bestuurs- en buurtcoaches 
mogelijk. 

- Faciliteer verenigingen om inwoners van alle leeftijdscategorieën aan het bewegen te krijgen en houden. 
- Ontwikkel voldoende sportieve ruimte bij stijgende inwonersaantallen en maak optimaal gebruik van de 

ruimte die in Nederland beschikbaar is.  
- Trek samen op met verenigingen om deze duurzamer te maken. 

 
We hopen hiermee een goed beeld te geven van de nodige te zetten stappen voor het creëren van een goede, 
leefbare en gezonde omgeving voor alle inwoners van Nederland. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, 
aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij gaan graag het gesprek aan. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 

Carlijn van Schijndel 
Corporate Affairs 
M.   

E.   

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist 
Postbus 515, 3700 AM Zeist 

KNVB.NL 
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