Bericht van het bestuur
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting De Betrokken Spartaan. Dit jaarverslag verslaat de periode van
het boekjaar eindigend op 31 december 2020. De Stichting zet zich in voor het maatschappelijke beleid
van Sparta Rotterdam en is opgericht in 2011.
De samenstelling van het bestuur is gedurende het boekjaar 2020 onveranderd gebleven ten opzichte
van het voorgaande boekjaar. Het driekoppige bestuur van de stichting bestaat per heden uit; de heer
W. Klaassen (voorzitter), de heer L.C. Ruijs (penningmeester) en de heer J.B. Kloosterman (secretaris).
De heer M.M.H. Laros bekleedt de functie van onbezoldigd directeur. De belangrijkste taakstelling bij
de aanstelling van de directeur was zorg te dragen voor continuïteit op de korte termijn en een gezonde
(positieve) bedrijfsvoering op lange termijn. Voorgaande opdracht is door de directie in samenwerking
met de maatschappelijk manager, gezien het behaalde resultaat 2020 en de positieve vermogenspositie
per 31 december 2020 doorgezet. Het bestuur is met de directie voor het aankomende jaar de
doelstelling overeengekomen om de vermogenspositie verder te versterken én Rotterdam en Schiedam
meer bekend te maken met de initiatieven van De Betrokken Spartaan om zodoende meer commerciële
draagkracht, ter ondersteuning van deze doelstelling, te verkrijgen.
Het bestuur is gedurende het boekjaar 2020 vier maal samengekomen.

Verslag van de directie
Maatschappelijk beleid najaar 2020
Stichting De Betrokken Spartaan neemt namens Sparta Rotterdam haar verantwoording voor een betere
samenleving in de directe omgeving van het Sparta Stadion. De stichting zet onder andere voetbal in
binnen haar verzorgingsgebied en ontwikkelt hiermee een grote betrokkenheid met omwonenden en
instanties. Optimale ondersteuning van en samenwerking met maatschappelijk partners is hierbij
cruciaal. Doelstelling voor de komende jaren is het werken aan continuïteit van lopende activiteiten en
het verder ontwikkelen van activiteiten in de voor Sparta Rotterdam belangrijke steden, na Rotterdam,
die veel supporters kennen zoals: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.
De visie van de Stichting berust op vijf pijlers;
Onderwijs, Veiligheid, Werk & Inkomen, Gezondheid en Sport & Bewegen
Afgelopen seizoen heeft Stichting De Betrokken Spartaan zich volop ingezet voor de directe omgeving
rondom het Sparta Stadion. Het coronavirus heeft sinds maart 2020 zichtbaar impact op de kwetsbare
doelgroepen gehad. Desalniettemin is op creatieve manieren veel contact onderhouden met deze
doelgroepen om hen, ook op afstand, een hart onder de riem te steken.
Uiteraard kende het seizoen een aantal hoogtepunten, waaronder de online banenmarkt en het uitdelen
van de maaltijdboxen aan het Ronald McDonaldhuis.
Ook de huidige projecten zijn op een inventieve manier vervolgd.
Onderwijs - Van Leerling naar Prof (BOS-Opleiding)
In samenwerking met het ROC Zadkine is al enkele jaren een interne MBO-opleiding tot BOSMedewerker (Buurt, Onderwijs & Sport) actief. Het doel is om voetballers op basis van het
competentieprofiel profvoetballer, dat is samengesteld door de KNVB, maatwerk te bieden om hen
zodoende verder te ontwikkelen. Zowel op het gebied van profvoetballer als op maatschappelijk vlak,
waarbij het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het traject Sport & Bewegingsleider (niveau-3) is. De
jeugdspelers worden structureel ingezet bij buurt-, onderwijs- en sportactiviteiten. Na voltooiing van de
maatschappelijke stage voldoen ze aan alle competenties voor de opleiding niveau-4 ‘Buurt, Onderwijs
en Sport’ (BOS). Gedurende het seizoen 2019/2020 zijn dertien spelers door Stichting De Betrokken
Spartaan op de stagemomenten begeleid en gemonitord. Voor het nieuwe seizoen is de verwachting dat
er ca. achttien BOS-studenten zullen deelnemen aan de maatschappelijke stages.
Veiligheid – Rugdekking
Rugdekking is een leerwerktraject dat gebruik maakt van de aantrekkingskracht van Sparta Rotterdam
om jongeren zonder werk of opleiding nieuw perspectief te bieden. Op deze manier komen zij los van de
negatieve invloeden op straat en maken zij uiteindelijk kans op een baan in de veiligheidssector.
Rugdekking richt zich op jongeren in de leeftijd van 17 tot 25 jaar zonder werk, opleiding of
startkwalificatie die minimaal een jaar werkloos thuis zitten. Kortom: jongeren met weinig perspectief
en om die reden wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Deelnemers gaan in kleine groepen van maximaal vijftien personen een traject van zes weken in bij een
profvoetbalclub uit hun eigen omgeving. Normaliter bestaat dit traject uit een combinatie van
gedragsinterventie, opleiding en stage. De kern bestaat uit de opleiding tot UEFA-Sportsteward,
aangevuld met de certificaten Verkeersregelaar en Bedrijf Hulp Verlener. Tijdens (thuis)wedstrijden van
de BVO lopen de deelnemers stage als steward, verkeersregelaar of gastheer/-vrouw. Tot slot volgen
deelnemers ook nog een sportprogramma, werken zij aan hun houding en gedrag en gaan op stages en
excursies die naar werk of opleiding leiden.
In het najaar van 2020 is er een aangepast traject samengesteld. Tijdens de wedstrijden waren de
tribunes leeg, waardoor de inzet van extra stewards niet nodig was. Hierdoor werd er geen stage gelopen
in het stadion. In plaats hiervan werd extra gefocust op het werkklaar maken van de jongeren. Zo

organiseerde maatschappelijk manager Michael Marinus en maatschappelijk partner Euro Caps diverse
trainingen in solliciteren en presenteren.
In totaal acht jongeren voltooiden het traject. Hiervan hebben inmiddels twee jongeren zich
ingeschreven voor een opleiding tot beveiliger. De overige deelnemers oriënteren zich nog op een
werkplek en/of opleiding.
Werk & Inkomen – Sparta Banen Marsch / Beroepentuin
Sparta Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van bedrijven die onze club ondersteunen, net
zoals onze trouwe schare supporters. Beide groepen zijn belangrijk om het spelen van betaald voetbal
mogelijk te maken op Het Kasteel. Met de Sparta Banen Marsch wil Sparta Rotterdam iets terugdoen
voor haar (zakelijke) achterban. Door de supporters te begeleiden naar een baan en op deze wijze de
openstaande vacature(s) bij de aangesloten bedrijven in te vullen.
Sinds 2019 bestaat het traject uit twee delen:
-

-

De kandidaten voor het traject worden in samenwerking met het WSPR geselecteerd. Het traject
bestaat uit een aantal delen die de kandidaten moeten doorlopen om uit te stromen naar regulier
werk. Via de Sparta Banen Marsch krijgen de geselecteerde kandidaten werknemersvaardigheden
aangeleerd door maximaal vier weken in en rondom het stadion werkzaamheden te verrichten.
Bij gebleken geschiktheid krijgen de kandidaten daarna veertien dagen beroepsoriëntatie
aangeboden in De Beroepentuin, zodat zij kennis kunnen maken met de beroepen.
Na de beroepsoriëntatie maken de kandidaten een keuze voor een beroep en begint de
beroepsverdieping. Hier krijgen de kandidaten veertien dagen door een leermeester de
basisvaardigheden aangeleerd in het beroep van hun keuze. Afhankelijk van het beroep, worden de
kandidaten ook in staat gesteld om een benodigd diploma of certificaat te behalen en/of het volgen
van een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij de toekomstige werkgever

Na deze acht weken stromen de kandidaten uit naar een reguliere baan bij een van de partners.
Gezondheid – Walking Football
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het
Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 55-plussers die lekker actief bezig willen zijn. Voetbal
hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een
kwart veld wordt gespeeld. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend, er
mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. In de afgelopen
perioden is een hecht Walking Football Team ontstaan van zestien enthousiaste 55-plussers.
Met de versoepelde maatregelen tegen het coronavirus in juni 2020 werden opnieuw de voorbereidingen
van het nieuwe Walking Football seizoen getroffen. Helaas kwam na de zomer al snel de tweede golf,
waardoor het onverstandig was om deze kwetsbare doelgroep bloot te stellen aan de risico’s van het
spelen in teamverband. Met de deelnemers wordt regelmatig contact opgenomen om te informeren hoe
zij ervoor staan. Ook de situatie omtrent het coronavirus wordt nauw in de gaten gehouden om zo snel
mogelijk weer op een verantwoorde manier sportlessen te kunnen aanbieden aan deze doelgroep.
Vooralsnog wordt gestreefd naar een startdatum in september 2021.
Sport & Bewegen – Streetrulez!, Rotterdam Sportstimulatie en MSV DBS
Streetrulez biedt Schiedammers vanaf 16 jaar de kans om een opleiding tot sportcoach te volgen op één
van de D&S-pleinen in hun eigen buurt. Hier ontmoeten zij de huidige sportcoaches en worden zij door
hen geënthousiasmeerd om uiteindelijk ook een opleiding tot sportcoach te gaan volgen. In ruil voor
deze opleiding zetten zij zich, nadat ze het diploma hebben behaald, 200 uur per jaar in als vrijwilliger
bij sportactiviteiten. Dankzij hun opleiding kunnen zij nog professioneler te werk gaan op de
verschillende buurtsportlocaties in Schiedam. Denk bijvoorbeeld aan de Krajicek Playgrounds, de Cruyff
Courts en Schoolplein 14. In de laatste helft van 2020 zijn er vijftien sportcoaches uitgestroomd naar
werk of studie en werden er ca.15.000 kinderen verwelkomd op de acht pleinen in Schiedam.
Bijzonder in deze tijd was de extra inzet van de sportcoaches op de pleinen in de zomervakantie en
tijdens de lockdown. Uitgerust met desinfecterende handgel en veiligheidsinstructies zorgden de

sportcoaches voor extra sport- en spelactiviteiten nu een groot deel van de Rotterdammers en
Schiedammers tijdens de zomer in eigen stad verbleef.
Met het project Sportstimulering Rotterdam wil Stichting De Betrokken Spartaan zoveel mogelijk
kinderen laten sporten op de pleintjes in hun eigen buurt in Rotterdam. Dit allemaal onder begeleiding
van een deskundige sportcoach die de verschillende sportactiviteiten organiseert. De teller staat
inmiddels op zes pleinen in Rotterdam en tien succesvolle sportcoaches die naar werk of studie zijn
uitgestroomd.
Afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor Sportstimulering Rotterdam. Er is intensief contact
onderhouden met basisscholen, buurtcentra en kinderdagverblijven. Daarnaast zijn de sportcoaches
ook in Rotterdam, op een verantwoorde manier, actief geweest op de pleinen tijdens de zomervakantie
en de lockdown. Deze extra aandacht is terug te zien in het stijgend aantal kinderen op de pleinen. Totaal
werden ca. 7.000 kinderen verwelkomd op de pleinen.
Maatschappelijke Sportvereniging De Betrokken Spartaan
Een veilige basis die talenten de kans biedt om zich op zowel sociaal- als voetbaltechnisch gebied te
ontwikkelen. De in 2014 opgerichte MSV - een samenwerking tussen Stichting De Betrokken Spartaan,
Stichting SoccerPlus en Sparta Rotterdam - is inmiddels uitgegroeid tot hofleverancier van de
jeugdopleiding van Sparta Rotterdam.
Met ca. veertien teams en 150 leden bieden wij een veilig sportklimaat in teamverband op Sportpark
Vreelust. Door de verenigingsstatus kunnen leden gebruikmaken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig
geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere
sportieve - of creatieve activiteiten. Voor die kinderen en jongeren betaalt JSF de contributie/het lesgeld
en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. MSV DBS werpt zich op als intermediair om de
aanvragen bij JFS in te dienen.
Extra initiatieven;
Ondanks de onwennige periode waarin veel thuis werd gewerkt, werden er ook nieuwe initiatieven tot
stand gebracht. Zo was de Zomercampus010 afgelopen zomer te gast op Het Kasteel voor allerlei leuke
sportieve activiteiten voor de basisschoolleerlingen uit Rotterdam en werd de allereerste Esports FIFA
Kasteel Challenge gehouden met toernooien tussen de Rotterdamse clubs: Sparta Rotterdam, Feyenoord
en Excelsior. Ook werd de inmiddels bekende Sparta Fun Run op een virtuele manier gehouden.
Deelnemers hadden de mogelijkheid om een afstand van 1 tot 21,1 km op een zelf uitgekozen plek en
datum te volbrengen. De route en tijd die werd gelopen, werd ingestuurd en zo ontstond er een
klassement. Met dit evenement werd geld ingezameld voor het goede doel: Stichting Alzheimer
Nederland en Stichting De Betrokken Spartaan.
Tevens was de allereerste online banenmarkt een feit. Twintig potentiële werkgevers werden vanuit Het
Kasteel op een digitale manier gekoppeld aan ruim 500 werkzoekenden. De online banenmarkt bleek
een enorm succes te zijn. Ruim 85 werkzoekenden zijn inmiddels aan de slag bij één van de werkgevers.
Een ander hoogtepunt was het uitdelen van de maaltijdboxen aan de Ronald McDonaldhuizen in
Rotterdam en Den Haag. Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie
dicht bij elkaar zijn. In twaalf Ronald McDonald Huizen logeren ouders, broertjes en zusjes op
loopafstand van het ziekenhuis. Door de donaties aan het goede doel als extra bestelmogelijkheid bij de
Via Sparta Kerstdinerboxen, konden alle gezinnen in het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam en
Den Haag tijdens de feestdagen worden voorzien van een kerstdinerbox. De Betrokken Spartaan bracht
de dinerboxen persoonlijk langs bij de ouders in het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam; een
enorm dankbare actie!

