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1 INLEIDING
In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de sociaal-maatschappelijke 
activiteiten die in het seizoen 2015-16 zijn uitgevoerd.
In de jaren negentig was ADO Den Haag met het veelgeprezen project De 
Held een van de eerste voetbalclubs die liet zien midden in de samenle-
ving te staan. Inmiddels voert ADO Den Haag ieder seizoen tal van soci-
aal-maatschappelijke activiteiten uit.

ADO Den Haag in de Maatschappij
In 2011 heeft ADO Den Haag op maatschappelijk gebied een belangrijke 
stap genomen door al haar maatschappelijke activiteiten onder te bren-
gen in de stichting ADO Den Haag in de Maatschappij. 
De maatschappelijke partners Azivo, Gemeente Den Haag, Parnassia en 
Fonds 1818 maken het mogelijk dat ADO Den Haag in de Maatschappij 
een breed arsenaal aan activiteiten jaarlijks ondersteunt en deels uitvoert.
In seizoen 2015-2016 zijn de volgende bedrijven als thema of project 
partner verbonden aan ADO Den Haag in de Maatschappij: Haagse Milieu 
Services (HMS), stichting Lezen & Schrijven (tot 1 januari 2016), HTM, 
stichting Mooi, Gaaf Verhuur, Albert Heijn, Rabobank, Gamebasics en 
After’s Cool. 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp ondersteunt de projecten Skills & 
School on Tour en Scoren in de Wijk.

In totaal heeft ADO Den Haag in de Maatschappij in het seizoen 2015-
2016 een budget van € 106.000 om haar maatschappelijke activiteiten uit 
te voeren in de regio Haaglanden.

MEER DAN VOETBALADO DEN HAAG IS
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2 SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE VISIE en MISSIE
ADO Den Haag is een volksclub met een voetbalhistorie van ruim 100 jaar en is onlosmakelijk 
verbonden aan de stad Den Haag en haar regio. De club verricht al vele jaren een ruim aanbod 
aan sociaal maatschappelijke activiteiten en laat daarmee zien midden in de samenleving te 
staan, want ADO Den Haag is voor iedereen. 

Visie – wat willen we bereiken
Alle inwoners van de regio Haaglanden hebben recht op en toegang tot gezond leven, educatie 
en participatie, waarmee zij zelf voor hun welzijn kunnen zorgen.

Missie – hoe gaan we het doen
Met de aantrekkingskracht en het bindend vermogen van ADO Den Haag ondersteunen wij 
maatschappelijke organisaties bij het realiseren van hun doelen op het gebied van de bevorde-
ring van gezondheid, participatie en educatie bij de inwoners van de regio Haaglanden.

ADO Den Haag in de Maatschappij staat voor verbinding van de sport met de samenleving. 
Samen zijn we een ijzersterk team en ieder vervult daarin zijn of haar eigen belangrijke rol. 
Waar de een begint, pakt de ander het op of tikt ’m terug: van vrijwilligers en spelers tot mede-
werkers, staf en partnerorganisaties. Niet alleen. Samen!

ADO Den Haag in de Maatschappij
Een een-tweetje met de samenleving

3 AMBITIES SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK BELEID
De stichting ADO Den Haag in de Maatschappij heeft een viertal ambities geformuleerd:

1. Een sportieve en respectvolle jeugd
2. Het bieden van toekomstperspectief via scholing en werkgelegenheidsprojecten
3. Een gezonde leefstijl door meer beweging en gezonde voeding
4. De bevordering van leefbaarheid in de wijk

Deze ambities fungeren als inhoudelijke criteria voor ADO Den Haag in de Maatschappij bij het 
bepalen welke activiteiten wel of niet worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de activiteiten:

• een link hebben met het voetbal(bedrijf);
• direct of indirect gericht zijn op de regio Haaglanden. 

4 SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
Met sociaal-maatschappelijke activiteiten die onder één van de drie thema’s educatie, parti-
cipatie en/of gezondheid vallen, wil ADO Den Haag (in de Maatschappij) haar maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan de samenleving. De activiteiten 
dragen bij aan een sterkere binding van individuen aan de club. Het ingezette beleid voor 
sociale maatschappelijke activiteiten wordt in alle geledingen van de club gedragen. Spelers 
en de technische staf zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en zetten zich ook buiten het 
voetbalveld in voor de sociaal-maatschappelijke projecten. 

In het jaarverslag worden alle sociaal-maatschappelijke activiteiten beschreven die in het sei-
zoen 2015-2016 zijn uitgevoerd.
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4.1 EDUCATIE

4.1.1 DE HELD
Sinds 1996 wordt in Den Haag het project De Held uitgevoerd. Dit is een sa-
menwerkingsproject tussen ADO Den Haag en welzijnsorganisatie MOOI. Doel 
van het project is het leveren van een bijdrage aan de bestrijding van pestge-
drag, racisme, zinloos geweld en homofobie.
De kracht van het project vormt de inzet van voetballers. In de praktijk is ge-
bleken dat deze ‘helden’ een zeer belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 
communiceren van de juiste normen en waarden. De woorden van de voetbal-
lers hebben simpelweg bijzonder veel impact, ‘pesten is niet cool’!. Je bent een 
‘Held’ als je niet meedoet met de groep om iemand te pesten! 

In het voetbalseizoen 2015-2016 is twaalf keer een basisschool (groep 7) 
bezocht: De Baanbreker, De Toermalijn, Wethouder Brederodeschool, VSO De 
Piramide, De Notenkraker, Meester Schabergschool, De Driemaster (2x), Sri 
Vishnu School, Galvanischool, De Balans (2x). 

Evaluatie
Wat betreft de deelnemers werd de gastles van De Held erg gewaardeerd. Zo vond 38% het 
een leuke les en zelfs 59% het heel erg leuk! De deelnemers werd gevraagd in welke mate zij 
de relevante onderwerpen leerzaam vonden. Pesten en discriminatie werden met 69% zeer 
goed bevonden. Slechts 3% vond het onderwerp pesten matig. 81% van de kinderen vond het 
belangrijk dat ADO Den Haag (in de Maatschappij) betrokken was bij De Held en 78% gaf aan 
dat zij er trots op waren, in verband te worden gebracht met ADO Den Haag. 

De leerkracht vond dat alle onderwerpen (pesten, discriminatie, zinloos geweld) goed werden 
behandeld. Daarnaast vond ze het belangrijk dat ADO Den Haag betrokken is bij De Held 
en ze merkte dat de klas zich trots voelde dankzij de les. Daarnaast vond de leerkracht het 
persoonlijk erg belangrijk dat de les, een bevestiging was op de eerdere leerstof rondom de 
onderwerpen.

4.1.2  GEEF RACISME DE RODE KAART
In aanvulling op het project De Held werkt ADO Den Haag in de Maatschappij 
samen met stichting Geef Racisme de Rode Kaart.
Stichting Geef Racisme de Rode Kaart zet zich in om racisme en discriminatie 
te tackelen binnen en buiten het veld. 

De wedstrijd ADO Den Haag – De Graafschap op 18 oktober 2015 stond in het 
teken van de campagne Geef Racisme de Rode Kaart. Binnen en buiten het 
veld is er bij ADO Den Haag geen plaats voor racisme en discriminatie. 
Samen zetten we discriminatie buitenspel!

Op zondag 24 januari 2016 voorafgaand de wedstrijd ADO Den Haag – SC 
Cambuur is de actie herhaald met de stafleden en reservespelers achter het 
spandoek.

9.0
Gemiddelde
beoordeling
deelnemers

8.0
Beoordeling
leerkracht

360
Aantal

deelnemers

11-12
Leeftijd

jaar
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4.1.3  ADO KIDS
ADO KIDS is de KIDS-club van ADO Den Haag in samenwerking met de Stichting Mooi. 
Vanuit de filosofie van het project De Held wordt binnen de ADO KIDS-club spelender-
wijs en op structurele basis aandacht besteed aan normen en waarden in combinatie 
met het voetbal. Dit seizoen heeft ADO KIDS rond de 2750 leden. Voor de ADO KIDS 
worden verschillende activiteiten georganiseerd: Playersescort thuis- en uitwedstrij-
den, Sinterklaasfeest, Paasactiviteit, Clinics en Toernooien in het Kyocera Stadion. Ook 
ontvangen de leden vier keer per jaar het ADO Kids Magazine. De ADO Kids mogen zelf 
de ADO spelers interviewen!

4.1.4 MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM 
Algemene taken van de twee jongerenwerkers is zorgen voor zichtbaarheid en het 
fungeren als vertrouwenspersoon binnen de doelgroep. De contacten met de jongeren-
groep worden onderhouden rondom de wedstrijden waarbij één jongerenwerker altijd 
meegaat naar de uitwedstrijden, maar ook door de week en bij speciale gelegenheden. 
De contacten hebben als doel om ‘fans’ te leren kennen, te luisteren, jongeren posi-
tief te beïnvloeden en wangedrag te voorkomen. Het multifunctioneel centrum (MFC) 
speelt hierbij een centrale rol.

4.1.5  ADO DEN HAAG CLINICS
ADO Den Haag organiseert voetbalclinics bij amateurverenigingen in de Haagse regio. 
Deze clinics zijn gericht op de jeugd van amateurclubs in de leeftijdscategorie van 7 
t/m 11 jaar. Daarbij krijgen de deelnemers verschillende vormen van voetbal aangereikt. 
ADO Den Haag wil met de inzet van haar kennis en middelen jeugdvoetballertjes uit 
de regio Haaglanden de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen. De jeugd maakt zo 
kennis met voetbal en zijn lekker in beweging. De speerpunten techniek, tactiek, fysiek, 
mentale weerbaarheid, sociale ontwikkeling en spelvreugde komen tijdens de ADO Den 
Haag clinic naar voren. Daarnaast wil ADO Den Haag gezamenlijk de jeugd een onver-
getelijke middag bezorgen! 
In het voetbalseizoen 2015-2016 hebben 10 clinics plaatsgevonden bij de volgende 
clubs: Die Haghe, Concordia, Den Hoorn, Leidschenveen, Nootdorp (2x), Hazerswoud-
se Boys, Laakkwartier, alsmede een clinic met partner Parnassia en voor het project 
EuroFIT. 

830
Aantal

deelnemers

10
Aantal
clinics

2750
Aantal
leden

6-12
Leeftijd

jaar
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4.1.6 SKILLS & SCHOOL ON TOUR
ADO Den Haag Skills & School on Tour is een unieke VSD-cursus van 10 lessen 
voor jongens en meisjes uit groep 5 en 6, die als doel heeft kinderen te on-
dersteunen in de ontwikkeling van hun sociaal-emotionele vaardigheden met 
het middel voetbal. Daarnaast staat binnen de cursus het vergroten van het 
zelfvertrouwen, leren samenwerken en het stimuleren van respect voor elkaar 
centraal. 
Het maatschappelijke voetbalprogramma wordt georganiseerd op school, in 
de vertrouwde omgeving van de kinderen. 

Vanuit ADO Den Haag worden aansprekende rolmodellen ingezet om bewust-
wording van sociale vaardigheden te creëren. Hierbij kunt u denken aan de 
hoofdtrainer van ADO Den Haag, een selectiespeler, de directeur of de fysiothe-
rapeut. Door in te gaan op thema’s als talentontdekking, discipline, zelfvertrou-
wen, sportiviteit, gezondheid, teambuilding en leefbaarheid, en vanuit hun rol 
en functie binnen ADO Den Haag, leveren de rolmodellen een bijdrage aan hun 
sociale verandering.
In het cursusjaar 2015-16 zijn er 9 cursussen afgenomen op 7 verschillende 
scholen (De Kleine Wereld, Het Avontuur, Leeuwerikhoeve, De Zonnestraal, 
Onze Wereld, De Prinsenhof en De Christoffel). 
Het aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan de cursus ligt rond de 140 
kinderen. Deze kinderen hebben allemaal minimaal 9 lessen meegedaan plus 
een outdoor experience in het Kyocera Stadion. 
Sinds dit schooljaar is HTM betrokken bij dit project. HTM geeft één gastles 
tijdens de lessenreeks. Zij creëren een situatie aan de hand van een rollenspel. 
Waarin ook positief gedrag wordt benadrukt en gestimuleerd. 

Evaluatie
Van de deelnemers vind 60% dat zij meer zelfvertrouwen heeft gekregen. 40% heeft geleerd 
samen te werken en 33% geeft aan dat zij geleerd hebben respect voor elkaar te krijgen. 60% 
vond het belangrijk hun voetbalvaardigheden te verbeteren en om kennis te maken met ADO 
Den Haag. Het meedoen aan S&S maakt 93% trots en 80% is er trots op dat zij met ADO Den 
Haag in verband komen. 
De trainers beoordeelde de rol van ADO Den Haag als ware motivatie in het leerproces van de 
leerlingen. 100% vond dat het project een verbeterende gedragsverandering had bij de leerlin-
gen. Zo kregen de leerlingen op alle leerzame aspecten een verbeterende waardering. In het 
leerproces gaven de trainers aan dat de betrokkenheid/zichtbaarheid van ADO Den Haag de 
meest leerzame impact had.

9-11
Leeftijd

jaar

9.4
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9
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cursussen

140
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4.1.7 PLAYING FOR SUCCESS
 
Playing for Success is een voor Nederland grensverleggend initiatief waarmee in 
groepen van 15 leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar hun prestaties in taal, re-
kenen en ict verbeteren in een periode van 12 weken. Playing for Success draagt 
structureel bij aan het opheffen van leerachterstanden. Daarnaast levert Playing 
for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen én een positiever 
zelfbeeld. 
Kinderen worden in een uitdagende en inspirerende omgeving buiten de school 
gebracht (Leren in een WOW omgeving!), waar ze zoveel mogelijk positieve leerer-
varingen opdoen: het Kyocera Stadion.

Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld; het 
draagt allemaal bij aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en 
prikkelt tot betere prestaties. Want als leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen 
leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze 
hun zelfvertrouwen.

In het seizoen 2015-2016 deden 18 scholen met 135 kinderen mee aan het pro-
gramma van Playing for Success op de dinsdag, woensdag en donderdag in het 
Perscentrum. De kinderen, verdeeld over 9 groepen in drie periodes, bezochten 
ook één van de drie wedstrijden van ADO Den Haag tegen resp. De Graafschap, 
Roda JC of Heerenveen.

Onderwijsprijs
Op donderdag 3 september werd de onderwijsprijs uitgereikt in De Nieuwe 
Kerk in het centrum van Den Haag. Een prijs die gaat naar een school of op-
leiding die zich bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor een aan-
pak op het gebied van talentontwikkeling. Uit alle genomineerden werd één 
winnaar gekozen en dat was dit jaar Playing for Success in samenwerking 
met ADO Den Haag in de Maatschappij. Met trots namen Lex Schoenmaker 
namens ADO Den Haag en Rob Brons namens Playing for Success de prijs in 
ontvangst.

Evaluatie
Tijdens de lessen van Playing for Success vindt 82% het belangrijk dat ADO Den Haag be-
trokken is bij de lessen. 46% zegt namelijk dat ADO Den Haag hun motiveert, 27% zegt dat 
het hun voorbeeld is en 9% dat ADO Den Haag voor hun de rol als kennisoverdrager vertolkt. 
91% zegt dat het in verband komen met ADO Den Haag hun trots maakt. Voor 82% gaf het 
ontmoeten van spelers hun zelfvertrouwen. Zo vond 73% de ontmoeting met spelers nog 
wel spannend, 91% vond het bijzonder, en iedereen vond het leuk! 
De leerkrachten werden vooral gevraagd naar het veranderende gedrag van de leerlingen. 
Hierbij gaven ze alle drie aan dat de leerlingen een verbeterende gedragsverandering door 
gemaakt hebben dankzij Playing for Success. ADO Den Haag neemt hier de rol van motiva-
tor in.

9.0
Beoordeling
leerlingen

135
Aantal

deelnemers

12
Aantal
lessen

18
Aantal

scholen
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4.2 PARTICIPATIE

4.2.1 LEERWERKPLEKKEN MONDRIAAN en PARNASSIA
ADO  Den Haag en Mondriaan werken op drie verschillende gebieden, veiligheid, horeca en 
toerisme, met elkaar samen. Op wedstrijddagen vallen de studenten veiligheid onder de 
verantwoording van de veiligheidsorganisatie ADO Den Haag. Ze voeren onder andere deze  
werkzaamheden uit: het managen van toegangspoorten, gastheerschap, controleren accredita-
ties, begeleiden van gasten, vrijhouden van nooduitgangen en het ondersteunen van reguliere 
werkzaamheden. 
Op het gebied van horeca vallen de studenten onder de verantwoording van Hospitality & 
Events Kyocera Stadion en verzorgen zij onder andere: barwerkzaamheden, debarrasseren en 
voorbereidingen. Ook studenten van de opleiding Toerisme lopen mee in het Kyocera Stadion. 
Tijdens wedstrijddagen fungeren zij als gastheer/-vrouw bij de business units of voeren zij 
controle werkzaamheden uit. 

In seizoen 2015-16 zijn geen cliënten van Parnassia werkzaam geweest bij ADO Den Haag. 
De oorzaak lag in onvoldoende begeleidingsmogelijkheden bij beide organisaties. In seizoen 
2016-17 wordt de samenwerking weer opgepakt. 

4.2.2 SCOREN IN DE WIJK
Scoren in de Wijk heeft als uitgangspunt om met ADO Den Haag (in de Maatschappij) de wijk/
buurt/het dorp in te gaan met sportieve activiteiten voor de jeugd. Aspecten als gezondheid 
van de kinderen (meer laten bewegen), participatie van de jeugd, verbeteren van de leefbaar-
heid, het toevoegen van maatschappelijke componenten, zichtbaarheid van ADO Den Haag in 
de buurt, en het verhogen van de betrokkenheid van de regio met ADO Den Haag hebben er toe 
geleid om het project Scoren in de Wijk op te zetten.

Op vrijdag 14, maandag 17 en dinsdag 18 augustus was ADO Den Haag in de Maatschappij 
aanwezig met het project Scoren in de Wijk tijdens de zomerspektakels die door de Stichting 
Mooi werden georganiseerd in Escamp, Laak en Bouwlust. Ca. 240 kinderen namen tijdens 
deze zomerspektakels deel aan Scoren in de Wijk. O.a. door te leren over gezondheid en het be-
lang van bewegen bij het levend Storkybord (ganzenbord), wat ontwikkeld is in samenwerking 
met de GGD Haaglanden.
Ook in Ypenburg werd in samenwerking met YMCA een Scoren in de Wijk uitgevoerd voor 150 
kinderen. 

Albert Heijn heeft zich als partner verbonden aan het project Scoren in de Wijk en stelt voor 
alle uitvoeringen van Scoren in de Wijk het fruit en water beschikbaar. Het fruit en water wordt 
aan de kinderen aangeboden om hen bewust te maken van een beter alternatief voor zoete 
frisdranken.

4x
Scoren in

de wijk

400
Aantal

deelnemers
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4.2.3  BLINDENTRIBUNE
Op de blindentribune kunnen supporters met een visuele beperking sinds 2012 
de wedstrijden van ADO Den Haag live ervaren. Er is een radio met liveverslag 
van Radio West beschikbaar en men kan met een begeleider naar de wedstrijd 
komen om op vak S de wedstrijd in het Kyocera Stadion te beleven.
De gastheer van de blindentribune, Eric van der Weg, zorgt ervoor dat de fan 
met een visuele beperking goed wordt ontvangen in samenwerking met de 
stewards. 
Gemiddeld 3 bezoekers per wedstrijd zitten op de Blindentribune. In seizoen 
2015-16 is ADO Den Haag in de Maatschappij gestart met een aantal vrijwilli-
gers die bezoekers aan de Blindentribune thuis ophalen en na de wedstrijd weer 
naar huis brengen. Voor een aantal fans met een visuele beperking bleek dit een 
mooie oplossing voor het probleem dat er geen vervoer en begeleider beschik-
baar was. Tevens worden er meer contactmomenten gecreëerd tussen bezoe-
kers met en zonder visuele beperking!

Evaluatie
De visueel beperkte bezoekers van de Blindentribune waarderen het enorm dat ADO Den Haag 
in de Maatschappij de Blindentribune organiseert. Door het wedstrijdbezoek geeft 67% aan 
trots te zijn op de verbondenheid met ADO Den Haag. Deze groep geeft ook aan dat ondanks 
hun visuele beperking zij door het bezoeken van een wedstrijd meer fan gemaakt zijn dan dat 
zij al waren en dat zij zich verbonden en één voelen met de overige supporters in het stadion. 
100% van de respondenten gaf aan dat zij in de toekomst zeker vaker naar de Blindentribune 
te willen gaan. 

4.2.4 HOMOEMANCIPATIE
 
De KNVB heeft donderdag 11 oktober 2012 het actieplan ter bevordering van homoacceptatie in het voetbal onder de 
noemer ‘Voetbal voor iedereen’ gepresenteerd. 
In het actieplan staat de case study ‘ADO Den Haag is van en voor iedereen’ waarin wordt aangegeven dat ADO Den 
Haag het belangrijk vindt dat iedereen zich thuis voelt bij de club. Of je nu jong of oud bent, homo of hetero, wat je af-
komst of levensovertuiging ook is: de bal is van iedereen!

Tijdens een bijeenkomst in het Kyocera Stadion op 30 oktober, met als onderwerp ‘Veilig sportklimaat’, vertelt oud-
keeper van FC Volendam Arnold Smit zijn verhaal. In zijn jonge jaren volgde hij de liefde van zijn teamgenoten voor de 
bal maar al te goed. Die voor vrouwen niet. De ‘homograppen’ in de kleedkamer werden harder. Het verhaal van Smit 
kwam binnen. Hij deelde zijn ervaringen tijdens de podiumsessie.

Alle teamsportverenigingen kunnen aankloppen bij de gemeente Den Haag voor 
ondersteuning. “De kracht ligt bij verenigingen”, benadrukte wethouder Baldew-
singh. 

ADO Den Haag in de Maatschappij kan en wil desgewenst een rol spelen bij 
voetbalverenigingen om ‘iets’ te doen. Gestart is met een gezamenlijke folder 
voor clubs met de boodschap dat de voetbalvereniging moet streven naar een 
veilig en open teamklimaat op elk vlak, zoals afkomst, seksuele voorkeur, geloof 
of uiterlijk. De folder is ontwikkeld door de John Blankenstein Foundation.

9,3
Beoordeling
bezoekers

blindentribune

50
Aantal

bezoekers
in seizoen
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4.2.5 G-VOETBALTOERNOOI
 
Op woensdagmiddag 7 oktober verzamelden 10 teams en 109 kinderen zich voor het 
tweede G-voetbal toernooi van ADO Den Haag in het Kyocera Stadion. Een initiatief van 
SGK, Azivo en ADO Den Haag in de Maatschappij. Met op de achtergrond het welbekende 
‘Oh oh Den Haag’, riep niemand anders dan Kees Jansma de teams om. Daarna opende 
Lex Schoenmaker officieel het toernooi en kon een middag vol sportief plezier beginnen.
Het toernooi begon met de toekenning van, maar liefst, twee selectiespelers per team. 
Jansma vertelde: “Ik ben zelf voorzitter van het jeugdfonds. Van huis uit heb ik altijd 
meegekregen dat je moet sporten als je dit kan. Dat is niet voor iedereen even makke-
lijk en daarom is het belangrijk dat er vrijwilligers zijn die zich voor dit soort activiteiten 
inzetten. Helpen kost geen moeite en dit is gewoon hartstikke leuk. Het fanatisme druipt 
er vanaf!”

In de finale troffen WIK en Hercules elkaar. Ondanks dat de ploegen erg aan elkaar ge-
waagd waren was Hercules de bovenliggende partij en won hiermee het Azivo ADO Den 
Haag G-toernooi 2015. Soccer Boys kreeg van hoofdtrainer Henk Fraser de fairplay-prijs 
uitgereikt. Maar natuurlijk complimenten voor iedereen, want zoals Jansma de hele dag 
over het veld riep: “Meedoen is belangrijker dan winnen”.

Evaluatie
De G-voetbaldag werd erg leuk gevonden door 100% van de respondenten. De betrokkenheid van ADO 
Den Haag vond 100% belangrijk. Daarbij vonden zij het in verband komen met ADO Den Haag iets waar 
zij trots op mogen zijn. Het spelen in het stadion werd ook als zeer goed ondervonden. 100% van de 
respondenten gaf aan dat zij in de toekomst graag nogmaals met een G-voetbaldag van ADO Den Haag 
mee zouden willen doen.

8.5
Beoordeling

G-voetbaldag

109
Aantal

deelnemers

10
Aantal
teams

8-18
Leeftijd

jaar



12

4.2.6 BUURTSPORTVERENIGING HET ZUIDERPARK
 
Bewoners in de wijken Moerwijk en Schilderswijk (circa 53.000 
inwoners; 11% van Den Haag) scoren laag op sportparticipa-
tie (jeugd en volwassenen) en hoog op obesitas (m.n. jeugd). 
Slechts 7% van de bewoners van de wijken is lid van een 
sportvereniging t.o.v. 25% in Den Haag en 29% landelijk. 44% 
voldoet aan de beweegnorm t.o.v. 58% in Den Haag. 42% van 
de Haagse jongeren in achterstandswijken sport nooit (Bron: 
Sportnota gemeente Den Haag).

Om bewegingsarmoede in de wijken Moerwijk en Transvaal tegen te gaan heeft ADO Den Haag in de Maatschappij de 
Buurtsportvereniging Het Zuiderpark opgericht in samenwerking met de ADO Den Haag Jeugdopleiding, de Haagse 
Hogeschool, ROC Mondriaan en stichting MOOI.
Het sportprogramma biedt ook andere sporten, zoals boksen, basketbal, zaalvoetbal en dans! Deze sporten worden 
gegeven door Cortez Boxing, St4r, ZVV Den Haag, en Holland Dance. 
Buurtsportvereniging Het Zuiderpark heeft het afgelopen schooljaar wekelijks 380 jongeren in beweging gekregen, die 
minimaal 1 x per week sporten. De jongeren uit de wijk krijgen voetbaltraining van een trainer van de ADO Den Haag 
Jeugdopleiding. 
Tijdens één van de trainingen kregen de deelnemers bezoek van de ADO Spelers Robert Zwinkels en Wilfried Kanon!

4.2.7 VO VOETBAL LEAGUE
 
Naast een zinvolle vrijetijdsbesteding voor de leerlingen behelst de VO Voetbal 
League een breed scala aan doelen. Het zorgt voor integratie tussen verschillen-
de scholen, wijken en haar bewoners in Den Haag, bevordert de sociale cohesie 
in de betrokken buurten en geeft de deelnemers via het bonus/malus systeem 
normen en waarden mee die levenslang meegaan. Daarnaast zorgt het voor een 
betere verankering van de leerlingen met de wijk, hun school en een vernieuwd 
zelfbewustzijn van de eigen wijk. 
De ADO Den Haag VO Voetbal League bevat de pijlers gezondheid, educatie en 
participatie en voegt deze op een dergelijke manier samen, dat de jongeren spe-
lenderwijs bewegen en de kans krijgen op educatieve ondersteuning. Men leert 
trots te zijn op zichzelf en op de buurt en komt tegelijkertijd in aanraking met jon-
geren die een andere sociale of culturele achtergrond hebben.

In het seizoen 2015/2016 bestond de ADO Den Haag VO Voetbal League uit een 
zaalvoetbalcompetitie tussen 12 scholen. Er hebben in totaal 27 teams meege-
daan verdeeld over 4 categorieën; jongens < 14 jr,  jongens  < 15 jr, jongens  < 17 
jaar en meisjes < 17 jr. Het totale aantal deelnemende jongeren bedroeg ca. 250 
personen. De punten die de teams konden verdienen middels resultaten in de 
competitie (winst/verlies) konden worden aangevuld met bonuspunten die men 
kon verdienen door op tijd aanwezig te zijn, sportief gedrag en beleefdheid (ac-
ceptatie) naar de scheidsrechter. In het plan konden teams extra bonuspunten 
verdienen d.m.v. het bijwonen van diverse maatschappelijke themabijeenkom-
sten, side-events en het uitvoeren van verschillende wijkbijdragen. 

380
Aantal

deelnemers

13-17
Leeftijd

jaar
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VO scholen welke participeren in het naschoolse sportprogramma en willen deelnemen zijn:
De Einder, Roemer Visscher College, Francois Vatelschool ,Edith Stein College ,Ypenburg Lyceum, Hofstad Mavo, 
Johan de Witt College, Diamant College, Maris College, Zuid West College, Segbroek College, Het Flexcollege. 

Vrijdagmiddag 11 december trapte ADO Den Haag haar nieuwste project af in het Kyocera Stadion met alle deel-
nemers van de ADO Den Haag VO Voetbal League en onder aanwezigheid van wethouder Sport Rabin Baldew-
singh en John Metgod (Technisch Manager ADO Den Haag en oud-prof). De eerste competitieronde startte op 10 
januari 2016.

De finalewedstrijden in de vier voetballeagues werden in het Kyocera Stadion gespeeld op zondag 24 april 2016. 
Na afloop kregen alle deelnemende teams in de Lineth Beerensteyn League, Danny Bakker League, Tom Beugels-
dijk League en Ruben Schaken League een prijs welke werden uitgereikt door Lineth Beerensteyn van de ADO 
Vrouwen en Hector Hevel van de ADO Mannen! De Fair Play Cups werden gewonnen door resp. het Johan de Witt 
College, Roemer Visscher College, Flex College en Hofstad MAVO.

Op zondag 10 juli kwamen er 24 spelers van de verschillende scholen bijeen in het Kyocera stadion voor een trai-
ning dag. De jongens die aan deze training dag deel mochten nemen zijn allemaal geselecteerd op basis van hun 
gedrag en sportieve prestaties gedurende de competitie van afgelopen seizoen. Gedurende deze dag konden de 
jongeren ervaren wat het leven als profvoetballer inhoudt. Ron Kenter (Hoofd Jeugdscouting) vertelde dat om 
te kunnen slagen als voetballer, je niet alleen goed moet kunnen voetballen maar dat een goede mentaliteit en 
zelfdiscipline misschien nog wel belangrijker zijn!! Ook wordt er bij ADO Den Haag veel belang gehecht aan de 
schoolprestaties, omdat deze een grote bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de speler, in het 
algemeen maar ook op het voetbalveld.

Evaluatie
De VO Voetbal League werd door 71% erg leuk gevonden. Over het 
leukste aspect van het project zijn de meningen verdeeld. Zo vindt 29% 
zowel de betrokkenheid van ADO Den Haag als de finaledag het leukste 
onderdeel van het project. 43% vond het (zaal)voetballen het leukst. 
Maar liefst 90% vindt het belangrijk dat ADO Den Haag betrokken is bij 
de VO Voetbal League! Daar waar zelfs 38% ADO Den Haag opgeven als 
reden van deelname.
81% van de deelnemers vindt dat aan het puntensysteem dat aan de 
VO Voetbal League verbonden zit een grote verantwoordelijkheid met 
zich mee brengt. De begeleiding vindt dat ADO Den Haag een motivatie 
voor de leerlingen is. Zo zei een begeleider: “Je merkt wat een BVO bij 
die jongens los maakt.” Daarbij geven zij aan dat bijna op elk leerzaam 
onderdeel de leerlingen zich verbeterd hebben.

8.3
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4.3 GEZONDHEID

4.3.1 BEWEGEN TEGEN KANKER 

Een steeds groter deel van de samenleving krijgt te maken 
met oncologie en ook op jongere leeftijd blijkt er een bo-
vengemiddelde groei te zijn van kankerpatiënten in de regio 
Haaglanden. 
Vermoeidheid blijkt één van de meest voorkomende en meest 
hinderlijke bijwerkingen te zijn van de behandeling van kan-
ker. 
Het MCH en ADO Den Haag hebben vanuit hun samenwerking, vanuit Bewegen tegen kanker, het 
doel om extra faciliteiten en activiteiten aan te bieden aan MCH-patiënten met kanker, hun familie en 
dierbaren die buiten de gewone ziekenhuisfinanciering vallen (of die van verzekeraars) en bijdragen 
aan hun algemene welzijn.
ADO Den Haag was in het seizoen 2015-2016 betrokken bij de volgende activiteiten:

• Bezoek van oncologiepatiënten aan 17 wedstrijden, incl. lunch/diner voorafgaand wedstrijd
• Benefietsmarathon waarbij 1 speler, 1 trainer, Storky en 4 ADO-medewerkers aanwezig waren.

Evaluatie
Het merendeel van de respondenten waren deelnemers aan de spinning marathon, maar liefst 83%. Elke onderbouwing 
over hun deelname of bezoek heeft betrekking tot het steunen van de strijd tegen kanker. Van de respondenten was 
maar liefst 100% trots op hun deelname aan het evenement. Daar waar 72% trots was over de verbondenheid met ADO 
Den Haag. 61% gaf aan dat zij het zeker een meerwaarde vonden dat ADO Den Haag aanwezig was bij het evenement, 
waar zelfs 28% het een reden tot deelname vond. Dit gold ook voor de aanwezigheid van de ADO-speler/trainer. 67% 
vond het zeker een meerwaarde hebben en 28% vond het wederom een reden om deel te nemen of aanwezig te zijn. Tot 
slot gaf 100% aan dat zij in de toekomst wederom naar het evenement zouden willen gaan.

4.3.2 SCOREN VOOR GEZONDHEID
Een profvoetballer is elke dag bezig met goede voeding. Waar het voor topsporters de normaalste 
zaak van de wereld is gezond te eten, is het dat voor vele kinderen niet altijd. Zodoende dat ADO Den 
Haag het project Scoren voor Gezondheid ook dit jaar weer start waarbij profvoetballers kinderen 
aanzetten tot een gezonde leefstijl. 

Gezond Bezig 
Het doel van het ‘Gezond Bezig!’-project is het vergroten van kennis over gezonde voeding, lichaams-
beweging en fitheid, en het stimuleren van een gezonde leefstijl onder leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. 
Gezond Bezig bestaat uit een basislesprogramma dat 12 lesuren omvat met o.a. een ADO Den Haag 
fittest, 6 theorielessen en 2 bewegingslessen.
120 leerlingen uit het eerste- en tweedejaars voortgezet onderwijs van de scholen Lyceum Ypenburg 
en Christelijk College De Populier hebben deelgenomen aan Gezond Bezig in 2015-16.

9.7
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Vullen of Voeden
Tijdens de lancering van het boek “Wedden dat het lekker is!” van Wilfred Genee in kader van 
het project ‘Vullen of Voeden’ was Tom Beugelsdijk aanwezig en presenteerde hij officieel het 
‘gezonde’ boek. In het boek gaven o.a. Robert Zwinkels, Aaron Meijers en fysiotherapeut Edwin 
Coret aan wat hun gewoontes zijn wat betreft voeding.
Zo had Aaron Meijers als tip: “Probeer gevarieerd te eten. Pak bijvoorbeeld eens fruit in plaats 
van snoep, want dat is ook hartstikke lekker”! Edwin Coret heeft als voedingsadvies voor de 
topsporters dat de sporter zich bewust wordt van het belang van goede voeding in relatie tot zijn 
of haar sport. “Eet gezond en beweeg” is de tip van Robert Zwinkels, “dan mag je best af en toe 
snoepen”. Hij drinkt voornamelijk water!

4.3.3 OLDSTARS
OldStars is een maatschappelijk project van de Eredivisie in samenwerking met het Nationaal 
Ouderenfonds, de VriendenLoterij en vele BVO’s. Doel van het project is 60-plussers bewust ma-
ken van een gezonde leefstijl en het sociale contact tussen ouderen bevorderen.
Bij ADO Den Haag trappen de ruim 30 deelnemers tegen een bal in een aangepaste spelvorm: 
‘Walking Football’, een vorm van voetbal waarbij niet gerend mag worden. In seizoen 2015-16 
hebben 15 BVO’s een ‘walking football’ team.
In een seizoen wordt onder professionele begeleiding voor 2 x 20 weken gewerkt aan de conditie 
op de donderdag van 10 tot 12 uur bij HVV Laakkwartier. Het sociale gedeelte is een belangrijk 
onderdeel van het project. 

In het seizoen 2015-16 stonden de volgende evenementen op het programma voor de ADO Den 
Haag OldStars:  OldStars toernooi bij Rood Wit uit Veldhoven,  
demonstratie wedstrijd voor geïnteresseerden bij FC Blankenburg uit Rozenburg m.m.v. John de 
Wolf, Minitoernooi tussen de OldStars van ADO Den Haag en FC Utrecht in het Kyocera Stadion 
(naar aanleiding van het toernooi en een training kwam er een verslag in de Panorama), het lan-
delijke Eredivisie OldStars toernooi bij vv. De Meern, Internationaal toernooi ‘wandelvoetbal’ bij 
Club Brugge, Internationaal meerdaags toernooi bij Heracles Almelo.
De ADO Den Haag OldStars werden ook regelmatig ingezet om een kick-off of demonstratie van 
walking football enige kleur te geven, zoals bij Florence Steenvoorde, WZH Nieuw Berkendael en 
SEV Leidschendam.

7,8
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Evaluatie
Van de respondenten is 83% al met pensioen. De voornaamste redenen tot deelname zijn met elk 33% 
verdeeld over het sociale aspect, het sportieve aspect en de verbinding met ADO Den Haag. Eenzaamheid 
is niet de voornaamste reden om deel te nemen aan OldStars maar een enkeling heeft weinig sociale ac-
tiviteiten naast de OldStars activiteiten.100% van de respondenten geeft aan dat zij zich bevinden tussen 
mensen die hun vrienden zouden kunnen zijn.

Naast het walking football sport 58% van de OldStars nog daarbuiten. Daarbij vindt 83% het meedoen aan 
de OldStars heel erg leuk. 92% is er trots op dat zij meedoen aan het project en om in verband te komen 
met ADO Den Haag. Zo vindt 100% het ook belangrijk dat ADO Den Haag betrokken is bij de OldStars.

4.3.4 EUROFIT
EuroFIT heeft als doel om een leefstijlprogramma te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren dat door ADO Den Haag wordt 
aangeboden aan haar supporters. Het programma richt zich op een gezonde leefstijl (meer bewegen, minder stil zitten 
en gezonder eten).

EuroFIT is een 12 weken durend programma dat door coaches op de club gegeven wordt. Een sessie duurt 1,5 uur en 
richt zich op mannen met overgewicht (BMI>27 kg/m2) in de leeftijd 30-65 jaar, die niet voldoende bewegen en te veel 
stil zitten. RR        

Tijdens de kick-off van het wetenschappelijke programma startten 31 mannelijke ADO Den Haag-supporters op 3 no-
vember aan EuroFIT in het Kyocera Stadion. Drie coaches, waaronder de ADO Den Haag speelsters Michelle Vrieling en 
Jennifer Vreugdenhil, werken in een periode van twaalf weken aan het verbeteren van de leefstijl van de mannen, door 
middel van beweeg- en informatiesessies.
In februari 2016 reikte Robert Zwinkels het EuroFIT certificaat uit aan de trotse deelnemers.

In het kader van de maatschappelijke speelronde in de Eredivisie in april 2016, waarin aandacht wordt gevraagd voor 
een gezonde leefstijl, speelden de deelnemers van het EuroFIT project van ADO Den Haag en Vitesse tegen elkaar op 
Papendal voorafgaand de wedstrijd van de profs. 

Artikel Panorama
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Evaluatie
In de evaluatieperiode waren de deelnemers gemiddeld 5,35 kg afgevallen. Van de 
respondenten sport 60% ook nog naast het EuroFIT project. Daarnaast geeft 90% 
aan dat zij dankzij EuroFIT meer zijn gaan sporten en dat zij zich fysiek fitter voelen, 
zo zegt 100% dat zij op hun eten zijn gaan letten en spoort 70% andere ook aan op 
een gezondere levensstijl.
De verbinding met ADO Den Haag vinden de respondenten zeer belangrijk. Zo geeft 
50% aan dat deze verbinding de reden is dat zij mee doen aan EuroFIT, de andere 
50% geeft aan dat het zeker een meerwaarde heeft. 90% is er trots op dat zij ver-
bonden zijn met ADO Den Haag. 

4.3.5 ZIEKENHUISBEZOEK
Zes selectiespelers en drie stafleden brachten in november een bezoek aan het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) 
in Den Haag. Er werden kinderen bezocht op de poli, op de verpleegafdeling, in het geboortecentrum en in het Ro-
nald McDonaldhuis. ADO Den Haag-spelers Martin Hansen, Tom Beugelsdijk, Mathias Gehrt, Dion Malone, Ruben 
Schaken en Robert Zwinkels gingen met de kinderen op de foto en speelden met hen een potje tafelvoetbal. 
Gabriëlle Bianchi van het JKZ legde uit wat het bezoek voor zieke kinderen betekent. “Het brengt een middagje 
vrolijkheid. Het is afleiding van alle toestanden waarin deze kinderen zich bevinden. We proberen zo vaak mogelijk 
zulke activiteiten voor ze te organiseren.”
Ook bezochten de spelers, samen met trainers Henk Fraser en Ekrem Kahya en Technisch Manager John Metgod, 
de verpleegafdeling en het geboortecentrum. Schaken was onder de indruk van het JKZ: “Zelf heb ik drie kinderen, 
dus ik beleef dit bezoek als vader. Als je hier rondloopt, wordt je automatisch heel dankbaar. Je beseft hoe geze-
gend je bent met gezonde kinderen en je kan alleen maar heel veel respect opbrengen voor de zieke kinderen en 
hun ouders.”
In het Ronald McDonaldhuis werd de middag afgesloten. Het huis is een speciaal onderkomen voor de familie 
van de zieke kinderen. Daar wonen zij tijdelijk. Zo kunnen ouders rust vinden, maar ook dichtbij hun kind zijn. 
De spelers kregen van de bewoners een rondleiding en als klap op de vuurpijl hadden zij zelfs een taart voor ze 
gebakken!

5  ADO DEN HAAG JEUGDOPLEIDING
De jeugdopleiding van ADO Den Haag is onderdeel van de betaald voetbal organisatie NV ADO Den Haag en be-
staat in totaal uit tien opleidingsteams. (Onder 9 t/m Onder 19) Alle elftallen spelen op landelijk niveau in diverse 
competities. 
ADO Den Haag wil blijvend een toonaangevende rol spelen als voetbalopleidingsinstituut in de regio Haaglanden. 
De visie van de jeugdopleiding van ADO Den Haag heeft de volgende kernwaarden: Frisheid – “Speel! Heb plezier…
en geniet!”, Bereidheid – “Ik ben bereid om vandaag weer een stap vooruit te maken!”, Betrokkenheid – “Geen 
team, geen glorie!”

8,9
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Spelers worden opgeleid voor het betaalde voetbal door hen te laten trainen en spelen op prestatief 
(top)niveau. Aangezien ADO Den Haag zich ervan bewust is dat voor een groot deel van de spelers 
binnen de opleiding het betaalde voetbal niet is weggelegd, zal de schoolcarrière van alle spelers een 
belangrijk item binnen de opleiding vormen. 

5.1 NATIONAAL OPLEIDINGSCENTRUM
De Jeugdopleiding van ADO Den Haag is sinds seizoen 2014/2015 gecertificeerd als Nationaal Op-
leidingscentrum met als doel het verbeteren en ontwikkelen van de kwaliteit van het product (jeugd)
voetbal binnen de regio Haaglanden. 

5.2 NETWERK JEUGDVOETBAL HAAGLANDEN
ADO Den Haag heeft vanaf 2007 een netwerk opgebouwd in de regio Haaglanden. In het seizoen 2015-
2016 zijn er 34 verenigingen aangesloten. Deze vorm van samenwerking met de amateurverenigingen 
bundelt en deelt de aanwezige kennis van zowel ADO Den Haag als de netwerkpartners en heeft betrek-
king op talent-, kader- en voetbalontwikkeling. 
De 34 clubs die onderdeel zijn van NJVH zijn: Blauw Zwart, BSC’68, Den Hoorn, DoCoS , DSO, DWO, 
DUNO, Escamp , Foreholte, Forum Sport, GDA, GHC, HBS, Houtwijk, KMD, Laakkwartier, Meerburg, Oeg-
stgeest, Oliveo, HVV, RKAVV, RKDEO, Scheveningen, SEV, SJZ, SVC ’08, Ter Leede, Verburch, VVSB, VUC, 
Westlandia, Wilhelmus, Wippolder, FC Zoetermeer. 

6  INCIDENTELE ACTIVITEITEN
ADO Den Haag is voor iedereen en vervult haar maatschappelijke functie door het uitvoeren enkele gro-
te maatschappelijke projecten. Deze projecten zijn belangrijke peilers in het beleid van de voetbalclub. 
Naast de “grotere” projecten werkt ADO Den Haag in de Maatschappij gedurende een seizoen mee aan 
vele initiatieven. Hieronder een overzicht van deze activiteiten gedurende het seizoen 2015-2016.

6.1 G-VOETBALDAG CBV
Ruim 400 voetballers hebben op woensdag 5 
augustus 2015 een fantastische dag beleefd 
op sportpark De Bongerd. De accommodatie 
van BVV Barendrecht was voor de 23e keer het 
decor voor het landelijke G-voetbaltoernooi 
van de Coaches Betaald Voetbal (CBV). De 
volledige trainersstaf van ADO Den Haag was 
aanwezig, evenals Rody de Boer die als keeper 
werd ingezet bij de penaltybokaal! Ook Storky 
moedigde ADO Den Haag aan.
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6.2  VOORLEZEN
- Bibliotheek Aan de Vliet
Op woensdagmiddag 9 september sloeg Storky zijn vleugels uit en 
ging langs bij bibliotheek  ‘aan de vliet’ in Rijswijk. In het kader van 
de week van de alfabetisering werd er daar voorgelezen aan jonge 
lezers. In de week van alfabetisering wordt er extra aandacht be-
steed aan taal en geletterdheid. De week van alfabetisering is van 
8 tot en met 13 september. 
- Bibliotheek Ypenburg
In het kader van internationale ouderendag verzamelden een groep 
60-plussers zich donderdagmiddag 1 oktober in de bibliotheek 
van Ypenburg. De bibliotheek bood hen in samenwerking met ADO 
Den Haag in de Maatschappij een gezellige voorleeslunch aan met 
als kers op de taart John Metgod, die het verhaal ‘Mijn Oma’ van 
Marjan Berk voorlas. 

- Kinderopvang 2Libellen
Woensdagochtend 3 februari 2016 zetten de kinderen van kinder-
centrum 2Libellen in Leidschenveen grote ogen op toen ze Storky 
binnen zagen komen. Er werd voorgelezen uit het prentenboek van 
het jaar “We hebben er een geitje bij”.
Doelstelling van de jaarlijkse campagne rond de Voorleesdagen is 
het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen. De kinderopvang wil ouders bewustmaken van het belang 
van voorlezen voor de taalontwikkeling.

6.3 TAAL VOOR HET LEVEN
Naar schatting zijn er in Den Haag 60.000 mensen laaggeletterd. Dit kan je 
buurman zijn of de persoon die naast je zit in het stadion. Om deze reden 
zijn ADO Den Haag in de Maatschappij en Stichting Lezen en Schrijven 
meerdere projecten aangegaan om het fenomeen laaggeletterdheid be-
spreekbaar te maken en aan te pakken. Vier weken op rij komt er een groep 
vrijwilligers naar het Kyocera Stadion voor een training om laaggeletterde 
personen naar een hoger taalniveau te helpen.
De Taalcursus zorgt ervoor dat de vrijwilligers weten hoe zij volwassenen 
die laaggeletterd zijn, kunnen helpen. 

6.4   HOGESCHOOL INHOLLAND
Studenten van de Hogeschool InHolland bezochten het Kyocera Stadion 
voor een presentatie van ADO Den Haag in de Maatschappij en Rick Hogen-
dorp, oud-prof van ADO Den Haag. De docent van deze klas, Marcel Bouw, 
beschreef de opdracht als volgt: “Het is de bedoeling dat de studenten 
sport als middel gaan zien en niet als doel. Dit houdt in dat er wordt geke-
ken naar wat er met sport bereikt kan worden bij de club, de overheid en 
in de maatschappij. Dit is ook de reden van het bezoek bij ADO Den Haag. 
De resultaten zullen de studenten vergelijken met zo’n zelfde project in het 
buitenland.”
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6.5  VLUCHTELINGEN
Op woensdagmiddag 11 november bezorgde ADO Den Haag in de Maatschap-
pij een groep van ca. 90 jonge vluchtelingen een geweldige middag. De vluch-
telingen kwamen een middag voetballen in het Kyocera Stadion, ze waren 
in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar. Niet alleen bij ADO Den Haag werd er 
gevoetbald, door heel Nederland werden er op 34 locaties voor 2000 vluchte-
lingen activiteiten georganiseerd. De voetbalmiddagen zijn een gezamenlijk 
initiatief van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA), Vluchtelingen-
Werk Nederland, de Eredivisie en Jupiler League. Alle spelers en stafleden 
waren bij dit initiatief betrokken.

6.6  SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK
ADO Den Haag en Supportersvereniging Haagsche Bluf hebben in december 
de Voedselbank ondersteunt met enkele acties. Naast het inzamelen van 
voedsel rondom de thuiswedstrijd ADO Den Haag - Willem II voor alle Haagse 
gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, waren ruim 100 vrijwilligers 
van de Voedselbank bij de wedstrijd aanwezig. 
Rondom de wedstrijd SC Heerenveen - ADO Den Haag boden beide clubs 
elkaar typisch lokale producten aan. SC Heerenveen aanvaller Sam Larsson 
doneerde namens de club en bakkerij Borgesius 200 Fryske Dúmkes aan de 
Voedselbank Den Haag terwijl Tom Beugelsdijk op zijn beurt namens ADO Den 
Haag en bakkerij Hessing 200 Haagsche Kakkers doneerde aan de Voedsel-
bank Heerenveen.

6.7 LAURENTIUSSCHOOL
De leerlingen van de Laurentius Praktijkschool uit Delft bezochten het Kyocera 
Stadion voor het bekijken van de training kijken van ADO Den Haag, een rond-
leiding door het stadion en, als hoogtepunt van de middag, een ontmoeting 
met Thomas Kristensen en Giovanni Korte in het perscentrum van de club.
De ontmoeting stond in het teken van het belang van school voor je verdere 
toekomst. Kristensen en Korte legden uit dat de kans om prof te worden, vrij 
klein is en dat als je eenmaal prof bent het alsnog belangrijk is om een voorop-
leiding te hebben. Zodat wanneer je stopt met voetballen, je maatschappelijk 
ook nog inzetbaar bent. Het verbaasde de kinderen vooral, dat niet iedere 
voetballer genoeg geld verdient, om na zijn carrière te gaan luieren op een wit 
strand.
Het motto op de Jeugdopleiding van ADO Den Haag is “School moet, voetbal 
mag”! Jeugdspelers worden begeleid vanaf de brugklas tot en met de univer-
siteit en worden beoordeeld op de aspecten houding, inzet, absentie, cijfers en 
gedrag. Als een speler niet goed presteert op school, dan moet de speler leren 
in plaats van trainen.

6.8 TOERNOOI VLUCHTELINGEN
Op woensdagmiddag 13 januari mochten even niet de ADO Den Haag-spe-
lers, maar de deelnemers van Parnassia Campus amv en Asielzoekerscen-
trum (AZC) Overberg het veld van het Kyocera Stadion betreden. Door ADO 
Den Haag in de Maatschappij was die middag een toernooi opgezet voor 60 
enthousiaste deelnemers van 15-17 jaar. De meeste deelnemers waren onder 
de indruk van het Kyocera Stadion en genoten van de opkomst in het stadion. 
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6.9 PARNASSIA TOERNOOI
Maandag 29 februari betraden 7 teams het Kyocera Stadion voor het Par-
nassia toernooi. GGZ Parnassia had de volgende teams uitgenodigd om de 
voetbalkrachten te meten: Anton Constandse, Limor, Reakt, Campus amv, 
Maris College en Fonteynenburg. Op de 2 velden werd volop gestreden om de 
punten met veel beleving en enthousiasme!
De kick-off van het toernooi vond plaats door Gio Serbony van VVSB (met zijn 
club in de halve finale van de Nederlandse beker!) en hij floot enkele wed-
strijden. Tevens trapten de ADO Den Haag spelers Kevin Jansen en Wilfried 
Kanon een balletje mee. Na de groepsfoto werd de finale gespeeld tussen 
Reakt en Limor waarbij uiteindelijk Limor met een 1-0 overwinning de door de 
ADO selectie gesigneerde bal mee naar huis mocht nemen! 

De samenwerking tussen ADO Den Haag in de Maatschappij en Parnassia 
sluit naadloos aan bij de herstelgerichte zorg van Parnassia . ADO biedt de 
cliënten de kans om werkervaring op te doen, makkelijker sociale contacten 
te leggen en ontspannende activiteiten mee te maken in een sportieve sfeer. 
Al deze elementen dragen bij aan het nemen van de regie over het eigen 
leven.

6.10 RONDLEIDING AUTISTISCH
TEAM PGS/VOGEL

Een groep van minstens 25 voetballers met autisme van PGS/Vogel en een 
aantal ouders betrad het Kyocera stadion. Er stond een rondleiding op het 
programma met na afloop een meet & greet met de ADO spelers Dion Ma-
lone en Hector Hevel in het ADO Den Haag museum.

6.11 AUTI-TEAM VV NOORDWIJK
Maandag 22 februari was het auti-team van VV Noordwijk te gast in het Kyo-
cera Stadion van ADO Den Haag. De kinderen kregen samen met de ouders en 
begeleiders een rondleiding door het stadion. Daarna volgde het hoogtepunt: 
een training onder leiding van niemand minder dan ADO Den Haag speelster
Jessie van Leeuwen!

6.12 IMC WEEKENDSCHOOL 
Op woensdag 16 maart kwam een groep leerlingen van de IMC Weekend-
school langs in het Kyocera Stadion. Voor hun vak “Film” maakten zij een film 
over het onderwerp: “Hoe word ik een betere sporter?”. 
De groep interviewde Edwin Coret, fysiotherapeut van ADO Den Haag, in het 
krachthonk van de ADO selectie en onverwachts kwamen de spelers Tim 
Coremans en Ludcinio Marengo ook nog langs. Het interview ging o.a. over 
voetbalblessures en hersteltraining. Tevens vroegen de leerlingen naar de 
werkdag van Edwin.
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6.13 EREDIVISIE IN TEKEN VAN GEZONDE LEEFSTIJL (Maatschappelijke Speelronde)

De Eredivisie stond begin april in het teken van de gezonde maatschappelijke activiteiten van Eredivisieclubs en hun 
voetballers. Bij de clubs worden verschillende evenementen en clinics georganiseerd die in het teken staan van een 
gezonde leefstijl.
De aftrap voor de ‘Maatschappelijke Speelronde’ vond woensdagmiddag 6 april plaats bij PEC Zwolle. “Profvoetballers 
doen meer dan voetballen alleen”, zegt Jacco Swart, directeur van de Eredivisie. “Samen met hun clubs maken ze sup-
porters bewust van een gezonde leefstijl. Op scholen en in woonwijken maken ze werk van gezond bewegen. 
In het kader van de wedstrijd van het weekend, Vitesse – ADO Den Haag, organiseerden deze beide clubs een wedstrijd 
rond het thema gezonde leefstijl met deelnemers van het project EuroFIT.

6.14 SPECIAL OLYMPICS 
Op 21 april bracht de bidcommissie van de Special Olympics 2018 een bezoek aan het Kyocera stadion waar zij ontvan-
gen werden door de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh. Bij het betreden van het veld werd een erehaag gevormd 
door de leerlingen van de Inspecteur S. de Vriesschool die de bidcommissie enthousiast verwelkomde in het stadion. 
De leerlingen gaven ook het goede voorbeeld op het veld tijdens de informatiebijeenkomst voor de bidcommissie door 
de gemeente Den Haag, SGK en vele Haagse organisaties.

6.15 SCHOOLPLEIN 14
Op maandag 25 april, geboortedag Johan Cruyff, is een Schoolplein 14 bij SBO de Vliethorst geopend. Dit is een initiatief 
van de Johan Cruijff foundation. De ADO Den Haag spelers Mike Havenaar en Timothy Derijck openden de speelplaats 
op spectaculaire wijze. Daarna lieten zij hun kunsten zien op het voetbalveld en speelden ze een wedstrijdje 5 tegen 5 
met enkele leerlingen. 

Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs 
uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten.
Op dit moment zijn veel schoolpleinen van basisscholen saai en dagen niet uit om te bewegen. Met een paar kleine aan-
passingen kunnen er schoolpleinen gecreëerd worden waar leerlingen structureel meer worden uitgedaagd om tijdens 
en na schooltijd samen te spelen en te sporten. Op het schoolplein worden lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht 
zoals een goal op de muur, een speelcirkel of een stukje atletiekbaan.
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6.16 STADSSPELEN 
Op zondag 5 juni werd de eerste editie van de Stadsspelen Den Haag afgeslo-
ten met een grote finaledag in het Kyocera Stadion. Naast de finalerondes van 
de voetbal-, basketbal- en danscompetities konden bezoekers deelnemen aan 
verschillende sportclinics en genieten van waanzinnige sportdemonstraties. 
Binnen het bomvolle programma was er ook ruimte voor een demonstratie-
wedstrijd tussen de ADO Den Haag OldStars en de spelers met een lichame-
lijke beperking van sportvereniging ISV Kameleon. Tijdens de sportieve en 
inspirerende wedstrijd lieten beide ploegen wederom zien dat sport en voetbal 
voor iedereen is! Ondanks dat de sportiviteit en het plezier natuurlijk voorop 
stonden, mochten de spelers van ISV Kameleon zich met een uitslag van 8 – 4 
toch de gelukkige en terechte winnaar noemen.

6.17 DEAF SOCCER ACADEMY 
Deaf Soccer Academy (DSA) organiseerde een training voor doven en slecht-
horenden tussen de 8 en 21 jaar in het Kyocera Stadion waar 36 deelnemers 
op af kwamen. Een goed bezochte eerste training in regio Haaglanden wat een 
opzet moet zijn om in deze regio het dovenvoetbal te stimuleren. 
Nourdin Boukhari, ex-international van Marokko, reikte, samen met de direc-
teur en hoofdcoach van DSA Ado Peljto, de diploma’s en prijzen uit. 

Deaf Soccer Academy ondersteunt kinderen van 4 tot en met 18 jaar met een 
auditieve beperking, die hun voetbalniveau en/of voetbalplezier willen verho-
gen en/of vergroten. Daarbij zal Deaf Soccer Academy de kinderen individueel 
en als team begeleiden. De communicatie is van uiterst belang, dus gebaren-
taalvaardige trainers zijn een voorwaarde. 

6.18 SPECIALE CLINIC
Op woensdag 22 juni 2016 werd er op het schoolplein van de Steenvoorde-
school in Rijswijk een clinic gegeven door Ekrem Kahya, assistent-trainer van 
ADO Den Haag. Deze clinic werd gegeven in het kader van de talentendag op de 
Brede School Steenvoorde.
Kahya kreeg bij de ADO Den Haag clinic voor twee keer 30 kinderen van de on-
derbouw en bovenbouw, speciale assistentie van twee topspelers uit de selectie 
van ADO Den Haag: Tom Beugelsdijk en Danny Bakker. De verdediger en mid-
denvelder deden volop mee met de oefeningen die Ekrem Kahya de scholieren 
voorschotelde. 

7  ADO DEN HAAG IN DE MAATSCHAPPIJ
Het bestuur van de stichting bestaat in het seizoen 2015-2016 uit: 
Marco Esser (voorzitter; vanaf 01-09-2015), Dik Hooimeijer (secretaris), Robert Zwin-
kels (lid), Jan Willem Wigt (penningmeester; tot 01-05-2016) en Mattijs Manders (pen-
ningmeester; vanaf 01-05-2016).

De belastingdienst heeft ADO Den Haag in de Maatschappij per 1 januari 2014 aange-
merkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status).

Informatie over ADO Den Haag in de Maatschappij en haar activiteiten is te vinden op 
www.adodenhaagindemaatschappij.nl. 
Contactinformatie:
Tel 070-3054555 en e-mail info@adodenhaagindemaatschappij.nl.
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