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1     INLEIDING

In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de sociaal-
maatschappelijke activiteiten die in het seizoen 2014-15 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 samenleving te staan. Inmiddels 
voert ADO Den Haag ieder seizoen tal van sociaal-
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 brengen 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 2014-2015 zijn de volgende bedrijven als thema 
partner verbonden aan ADO Den Haag in de Maatschappij: 
Haagse Milieu Services (HMS), Hyperbaar Geneeskundig 
Centrum Rijswijk (tot 1 januari 2015), stichting Lezen & 
Schrijven, HTM, stichting Mooi, Gaaf Verhuur en Albert Heijn. 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp in samenwerking met 
stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden Holland ondersteunt 
de projecten De Held en Scoren in de Wijk.

In totaal heeft ADO Den Haag in de Maatschappij in het 
seizoen 2014-2015 een budget van € 100.000 om haar 
maatschappelijke activiteiten uit te voeren in de regio 
Haaglanden.
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2     SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE VISIE en MISSIE

ADO Den Haag is een volksclub met een voetbalhistorie van ruim 110 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 van en 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 bevordering 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 medewerkers, 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.
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4     DE SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN IN KAART

Met sociaal-maatschappelijke activiteiten die onder één van de drie thema’s educatie, participatie en/of 
gezondheid vallen, wil ADO Den Haag (in de Maatschappij) haar maatschappelijke 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 seizoen 2014-2015 
zijn uitgevoerd. 

4.1.1      DE HELD

Project De Held is een succesvol project dat al wordt uitgevoerd sinds 1996. Het is een 
samenwerkingproject tussen ADO Den Haag en welzijnsorganisatie stichting MOOI. Het project levert een 
bijdrage aan de bestrijding van pestgedrag, racisme, zinloos geweld en homofobie. 

Afgelopen jaar heeft ADO Den Haag in de Maatschappij 14 basisscholen (groep 7) in de regio van Den 
Haag bezocht. De inzet van selectiespelers geeft extra kracht. Het is gebleken dat deze ‘helden’ een zeer 
belangrijke rol kunnen spelen bij het communiceren van de juiste normen en waarden. 
De woorden van de voetballers hebben simpelweg bijzonder veel impact, ‘pesten is niet cool’!. Je bent 
een ‘Held’ als je niet meedoet met de groep om iemand te pesten! Dit seizoen vond voor het eerst 
een bezoek plaats aan een voetbalvereniging in samenwerking met stichting VOOR. Haagse Hout uit 
Mariahoeve was de gelukkige voetbalclub.

4.1     EDUCATIE

4.1.2     GEEF RACISME DE RODE KAART

In aanvulling op het project De Held ging ADO Den Haag in de Maatschappij 
een samenwerking aan 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 – FC 
Dordrecht stond in het teken van de campagne Geef Racisme de Rode Kaart. 
Onze elftallen bestaan uit spelers van verschillende nationaliteiten. Met 
diverse huidskleuren en geloofsovertuigingen. Samen zetten we discriminatie 
buitenspel!
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4.1.3     ADO KIDS

ADO KIDS is de KIDS-club van ADO Den Haag in 
samenwerking met de Stichting Welzijn Mooi. Een 
club voor jongens en meisjes in de leeftijd tot en met 
12 jaar. Vanuit de filosofie van het project De Held 
wordt binnen de ADO KIDS-club spelenderwijs en op 
structurele basis aandacht besteed aan normen en 
waarden in combinatie met het voetbal. Dit seizoen 
heeft ADO KIDS rond de 3000 leden.  Voor de ADO 
KIDS worden verschillende activiteiten georganiseerd. 
Dit jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 
Playersescort bij uit- en thuiswedstrijden, 
Sinterklaasfeest in het spelershome, Paasactiviteiten, 
twee clinics in het Kyocera Stadion en twee toernooien 
in het Kyocera stadion. Daarnaast mochten alle leden 
gratis één thuiswedstrijd bezoeken. 

4.1.4     ADO DEN HAAG JUNIOR CLUB 

Er zijn momenteel een kleine 200 jongeren die lid zijn van de 
Junior Club (leeftijd 13-17 jaar). Afgelopen jaar is heel veel 
preventief ingezet op deze doelgroep en is in kaart gebracht 
welke jongeren extra aandacht nodig hebben. Er is veel 
ondernomen met deze jongeren. Zo helpen ze met de organisatie 
van verschillende activiteiten in het stadion: voetbaltoernooi, ADO 
Kids clinics, Sinterklaas feest en de open dag. Ook bij het project 
Scoren in de Wijk, informatieavonden over alcohol en drugs en 
thuiswedstrijden zijn zij een grote hulp. Met de jongeren wordt 
ook veel aandacht besteed aan solliciteren en het krijgen van een 
baan.

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. Het draait er hoofdzakelijk om dat de 
jeugd een onvergetelijke voetbalmiddag krijgt. In het 
seizoen 2014-2015 mochten de volgende 11 verenigingen 
zich gelukkig prijzen met zo’n clinic: Verburch, SVC’08, RAS, 
VUC,Voorschoten ’97, Houtwijk, RKDEO, RKAVV, BSC ’68, 
Parnassia en DOSR

Met deze clinics promoot ADO Den Haag zichzelf en probeert  
tegelijkertijd de banden met de amateursclubs in de regio 
te onderhouden. De speerpunten: techniek, tactiek, fysiek, 
mentale weerbaarheid, sociale ontwikkeling en spelvreugde 
komen tijdens de ADO Den Haag clinic altijd naar voren.
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4.1.6     SKILLS & SCHOOL ON TOUR

ADO Den Haag Skills & School on Tour is een unieke VSD-
cursus binnen het thema Educatie, die als doel heeft kinderen 
te ondersteunen in de ontwikkeling van hun sociaal-emotionele 
vaardigheden. Daarnaast staat binnen de cursus het vergroten 
van het zelfvertrouwen, leren samenwerken en het stimuleren 
van respect voor elkaar centraal. Dit alles met het middel voetbal. 
De cursus is ontwikkeld voor jongens en meisjes uit groep 5 en 6 
van basisscholen in de regio Haaglanden. 

4.1.7     PLAYING FOR SUCCESS 

Playing for Success is een, voor Nederland, grensverleggend initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 
9 tot 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen en ict verbeteren. Het gaat om onderpresterende kinderen: 
‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan ze kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde niveau. 

In een WOW-omgeving, in ons geval het Kyocera Stadion, werken de kinderen gedurende een periode van 
12 weken, ca. 2 uur per week na schooltijd samen met andere leerlingen aan opdrachten die aansluiten bij 
hun interesses. De 135 kinderen, verdeeld over 9 groepen in 3 periodes, mochten dit jaar, naast alle andere 
bijzondere activiteiten, de wedstrijden ADO Den Haag – Willem II, ADO Den Haag – PEC Zwolle en ADO  
Den Haag – PSV bezoeken.

Negen keer brachten spelers van ADO Den Haag een bezoek aan de kinderen. Uit evaluaties met ouders en 
leerkrachten blijkt dat de kinderen vooral meer zelfvertrouwen hebben gekregen en meer plezier hebben 
gekregen in het leren. 

Op 1 november 2014 vierde Playing for Success Den Haag haar 5-jarig jubileum met een activiteit in het 
Philips Stadion in de rust van de wedstrijd PSV – ADO Den Haag, twee voetbalverenigingen van het eerste 
uur met Playing for Success.

Het maatschappelijke voetbalprogramma wordt georganiseerd 
op school, in de vertrouwde omgeving van de kinderen, waarbij 
schoolprestaties van de kinderen minstens zo belangrijk 
gevonden worden als de voetbalkwaliteiten. Hiermee wordt 
voetbal als middel gebruikt om kinderen te stimuleren op 
school goed hun best te doen.Vanuit ADO Den Haag worden 
aansprekende rolmodellen ingezet om bewustwording van 
sociale vaardigheden te creëren. De hoofdtrainer, de algemeen 
directeur, een scheidsrechter uit de eredivisie, het hoofd van de 
jeugdopleiding, de fysiotherapeut en de hoofdtrainer van ADO 
vrouwen zetten zich in als rolmodel. 

Het project bestaat uit 10 lessen die door een school wordt 
afgenomen. De onderwerpen/thema’s komen regelmatig terug 
in de lessen. Elke les wordt beëindigd met een vragenlijst zodat 
de kinderen goed moeten nadenken over wat ze hebben geleerd. 
Tijdens de laatste les volgt voor de rapportuitreiking een quiz met 
vragen uit alle lessen. De cursus is in seizoen 2014-15 uitgevoerd 
voor groepen op de scholen Onze Wereld, De Leeuwerikhoeve en 
Het Avontuur.
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4.2     PARTICIPATIE

4.2.1     OPLEIDING SPORT-CITYSTEWARD HAAGLANDEN 

ADO Den Haag speelt binnen deze opleiding een belangrijke rol, namelijk een sociaal-
maatschappelijke rol door deze jongeren de kans te geven om toezicht te houden als 
toezichthouder binnen of rondom het stadion tijdens de wedstrijden. Dat betekent dat deze 
leerlingen bij (een deel van) de 17 thuiswedstrijden aanwezig geweest zijn om zichzelf 
te ontwikkelen. Gedurende de opleiding lopen de jongeren stage bij Trigion beveiliging in 
samenwerking met het politiebureau Jan Hendrikstraat.

4.2.2     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 accreditaties, begeleiden van gasten, vrijhouden 
van nooduitgangen en het ondersteunen van reguliere 
werkzaamheden. 

Op het gebied van horeca is het eigenlijk het zelfde verhaal. 
Tijdens de wedstrijddagen vallen de studenten onder de 
verantwoording van Hospitality & Events Kyocera Stadion 
en verzorgen zij onder andere: barwerkzaamheden, 
debarrasseren en voorbereidingen. 

Sinds dit seizoen lopen er ook van de opleiding Toerisme 
10 studenten mee in het Kyocera Stadion. Tijdens 
wedstrijddagen fungeren zij als gastheer/-vrouw bij de 
business units of voeren zij controle werkzaamheden uit. 

Vanuit Parnassia komen er cliënten bij ADO Den Haag die een 
aantal keer in de week meedraaien bij de afdeling facilitaire 
zaken. Ook komt er iedere week een groep cliënten die 
schoonmaakwerkzaamheden verricht in het Kyocera Stadion. 
De cliënten vinden het geweldig om bij ADO Den Haag te 
werken en zich een onderdeel te voelen van de club. 
Het werken bij ADO is in de optiek van Parnassia een hele 
mooie stap in de ontwikkeling van de bewoner op het gebied 
van structuur en loyaliteit.
Voor Parnassia is het heel belangrijk dat mensen de 
kans krijgen in een professionele organisatie buiten de 
leefomgeving aan de slag te kunnen gaan. Eén van de 
cliënten heeft dankzij zijn periode bij ADO een dusdanig ritme 
weten op te bouwen dat hij inmiddels een dienstverband bij 
de Haeghe Groep heeft verdiend! 
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4.2.3     DUTCH CAREER CUP 

De Dutch Career Cup is een landelijk 
voetbalprogramma dat bijdraagt aan de re-integratie 
van Wajongeren.
ADO Den Haag heeft in seizoen 2014-15 rond 
de 7 deelnemers en neemt met één team deel 
aan de toernooien. De deelnemers krijgen op 
maandagochtend een voetbaltraining op de Aftrap, 
het complex van de jeugdopleiding van ADO Den 
Haag in het Zuiderpark. In het seizoen 2014-2015 
is er meegedaan aan 3 landelijke toernooien: het 
toernooi bij UVS Leiden, het toernooi bij Almere City 
en het vriendschappelijke toernooi bij DOVO. 

De wajongeren krijgen wekelijks van USG Restart 
ondersteuning in het re-integratietraject. Ter 
afsluiting van het voetbalgedeelte van het project 
Dutch Career Cup was er op 4 Juni in het Kyocera 
Stadion een training georganiseerd. 4.2.4     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, participatie, 
verbeteren van de leefbaarheid, het toevoegen 
van maatschappelijke componenten, zichtbaarheid 
van ADO Den Haag, 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. Een voorbeeld van een project: 
Zomerspektakels stichting MOOI, Den Haag
Op Vrijdag 22, Woensdag 27 en Donderdag 28 
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, Bouwlust en Laak.
Tevens was ADO Den Haag in de Maatschappij 
onderdeel van verschillende wijkactiviteiten in 
Bouwlust en Leidschenveen.

4.2.5      BLINDENTRIBUNE 

ADO Den Haag (in de Maatschappij) heeft op 
zaterdag 10 november 2012 voorafgaand aan de 
wedstrijd ADO Den Haag – AZ haar splinternieuwe 
Blindentribune geopend. Op de blindentribune 
kunnen supporters met een visuele beperking 
de wedstrijden van ADO Den Haag live ervaren. 
Er is een radio met liveverslag van Radio West 
beschikbaar en ze kunnen met een begeleider naar 
de wedstrijd komen om op vak S de wedstrijd in het 
Kyocera Stadion te beleven. ADO Den Haag zorgt 
er dan voor dat de toegangskaart klaarligt bij de 
stadionkassa bij vak S. Natuurlijk is het ook mogelijk 
om een seizoenskaart aan te schaffen voor de 
Blindentribune. De gastheer van de blindentribune, 
Eric van der Weg, zorgt er voor dat ze een goede 
plaats krijgen en overhandigt hen een FM radio, 
waarmee het live verslag gevolgd kan worden. 
Gemiddeld kwamen 3 fans met een visuele beperking 
naar de wedstrijden in seizoen 2014-15.
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4.2.6     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 seizoen 2014-15 heeft de John Blankenstein Foudation een folder ontwikkeld voor amateur 
voetbalverenigingen waarbij het logo van ADO Den Haag in de maatschappij is meegenomen. De 
boodschap is dat Voetbal voor idereen is en dat je als voetbalvereniging moet streven naar een 
veilig en open teamklimaat op elk vlak. 

In kader van IDAHO (International Day against Homophobia and Transphobia) werd er op 17 
mei in Den Haag vanuit de overheid de regenboogvlag opgehangen. Ook ADO Den Haag heeft 
aandacht gevraagd voor IDAHO door de vlag bij het stadion op te hangen. 

4.2.7     G-VOETBALTOERNOOI
 
Op woensdag 8 oktober vond in het Kyocera Stadion de 
eerste editie van het Azivo ADO Den Haag G-toernooi 
plaats. Maar liefst acht jeugdteams uit de regio Haaglanden, 
bestaande uit jongeren met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking, streden op vier velden tegen elkaar 
in wedstrijden die elk 12 minuten duurden. Bijna de gehele 
selectie van ADO Den Haag deed mee aan het toernooi. 
Na de officiële opening van Lex Schoenmaker werden de 
selectiespelers van ADO Den Haag door middel van een 
spel ingedeeld bij de deelnemende teams. De selectiespeler 
fungeerde als coach of medespeler gedurende het toernooi. 
Nadat de speaker van het toernooi Kees Jansma het 
startsein had gegeven konden de teams van start. D.v.v. 
Delft won het toernooi en ESTO ging met de Azivo Fair Play 
Cup naar huis.

4.2.8     BUURTSPORTVERENIGING 
                 HET ZUIDERPARK 

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. Samen met Holland 
Dance en stichting SportMindz is op 24 juni de kick-off van de 
Buurtsportvereniging georganiseerd in het Kyocera Stadion met 
een grote sportdag voor 160 kinderen. Onderdeel op deze dag 
was het sportmixz programma, dat speciaal is ontwikkeld voor 
kinderen en de basis legt om breed en gevarieerd te bewegen. 
Alle twaalf fundamentele bewegingsvaardigheden komen bij 
SportMixz ruimschoots aan bod. Dit zijn vaardigheden die 
een kind op jonge leeftijd moet leren voor een evenwichtige 
motorische ontwikkeling. De scholen die in grote getalen 
meededen waren: Duinoord School, De La Rey School, De Oasem 
Heldringschool, DS. D.A. Van den Boschschool en de Vrije School.
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4.2.9     STREETLEAGUE 

De ADO Den Haag StreetLeague is een straatvoetbalcompetitie tussen jongeren van 9 t/m 12 jaar uit 
verschillende wijken binnen de gemeente Den Haag, waarbij het niet alleen draait om de sportieve prestaties 
van het team maar juist om de maatschappelijke doelen. De jongeren leren tijdens de competitie wat het 
betekent om te winnen, te verliezen en om samen te werken.

Daarnaast wordt er door middel van een bonus/malus systeem gelet op gedrag, op tijd komen en of het team 
de beschikbaar gestelde kleding aan heeft.  
Tijdens de kick-off van het project in het Kyocera Stadion werden samen met de spelers Dion Malone en 
Gianni Zuiverloon, de regels opgesteld voor het contract dat de deelnemers later tekenden.

Aan het eind van de competitie werden de finalewedstrijden van de ADO Den Haag StreetLeague gespeeld 
in het Kyocera Stadion. BSV Teniersplantsoen won de eerste versie van de ADO Den Haag StreetLeague voor 
Vermeerpark en MJG.

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. In de 
Haagse regio is sprake van een bovengemiddelde groei van kankerpatiënten. Vermoeidheid blijkt één van de 
meest voorkomende en meest hinderlijke bijwerkingen te zijn van de behandeling van kanker. 

Stichting Bewegen tegen kanker is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van ADO Den Haag en Medisch 
Centrum Haaglanden (MCH). Op zondag 20 september 2009 hebben Medisch Centrum Haaglanden (MCH) 
en ADO Den Haag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Onder de naam Bewegen tegen kanker zijn de activiteiten en faciliteiten gestart voor mensen met kanker en 
hun familie.

ADO Den Haag was in het seizoen 2014-2015 betrokken bij de volgende activiteiten:
• Bezoek van oncologiepatiënten aan wedstrijden
• SMS actie voor stichting Bewegen tegen kanker
• Benefietsmarathon waarbij zes spelers, twee stafleden en zes ADO-stewards aanwezig waren. Deze actie 

leverde ruim € 27.000 op voor Bewegen tegen kanker.
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4.3.2     SCOREN VOOR GEZONDHEId 

Onder de paraplu van “Scoren voor Gezondheid” worden projecten georganiseerd waarbij 
profvoetballers kinderen aanzetten tot een gezonde leefstijl. Voorbeeld van zo’n project is Gezond 
Bezig dat in samenwerking met GGD Haaglanden wordt uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. 
Het doel van het ‘Gezond Bezig!’-project is het vergroten van kennis over gezonde voeding, 
lichaamsbeweging en fitheid, en het stimuleren van een gezonde leefstijl. 
Het Gezond Bezig!-project is onderdeel van de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG), een 
programma dat zich richt op het bevorderen van een gezond gewicht onder de Haagse jeugd. Naast 
voorkomen wordt binnen HAGG gewerkt aan het vroeg signaleren en de begeleiding van kinderen 
met een ongezond gewicht.

De scholen Lyceum Ypenburg, Francois Vatelschool, 
Hofstede Praktijkschool, Praktijkschool De Poort, Aloysius 
College, Christelijk College De Populier en Hofstad Mavo 
hebben met bijna 700 scholieren workshops gevolgd. Uit 
afgenomen testen blijkt dat kennis over gezonde voeding 
en bewegen toeneemt onder de leerlingen uit het 1e en 
2e jaar VO.
Praktijkschool De Poort mocht in april 2015 ook nog het 
Kyocera Stadion bezoeken om vragen te stellen over 
gezonde leefstijd aan de ADO spelers Richelo Fecunda en 
Segun Owobowale.

Een ander voorbeeld is de Gezonde Sportkantine
Het doel van de Gezonde Sportkantine is om bij 
sportkantines de gezonde keuze de makkelijke keuze 
te laten zijn en sportclubs te stimuleren gezonder eten 
en drinken aan te bieden. Ook zet het project in op de 
bewustwording dat een gezond aanbod van eten en 
drinken past bij de sportieve en maatschappelijke functie 
van de sportvereniging. Uit onderzoek van GfK  blijkt dat 
bijna één op de drie sporters/bezoekers niet verleid wil 
worden tot ongezond snacken in de sportkantine.

De ADO Den Haag kantine van de Jeugdopleiding doet 
mee in de pilot van het project ‘De Gezonde Sportkantine’. 
Hierbij is ADO Den Haag speler Aaron Meijers 
ambassadeur namens de ‘voetbalwereld’.

Het basislesprogramma van ‘Gezond Bezig!’ duurt 
circa 8 weken (12 lesuren) en omvat:
• een kennismakingsles met kennistest, voorafgaand 

aan het project
• een ADO Den Haag-fittest
• 6 theorielessen over voeding en beweging 

(volgens het DOiT lesprogramma)
• 2 bewegingslessen (volgens het DOiT 

lesprogramma)
• een kennistest na afloop van het project
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4.3.3     OLDSTARS 

“Je stopt niet met voetballen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je 
stopt met voetballen” – Bert.

OldStars is een maatschappelijk project van de Eredivisie in samenwerking 
met het Nationaal Ouderenfonds, de VriendenLoterij en vele BVO’s. Het 
project richt zich op 60-plussers die graag nog een balletje willen trappen 
bij hun favoriete Eredivisieclub. Samen met generatiegenoten wordt onder 
professionele begeleiding voor 20 weken gewerkt aan de conditie. Het 
sportieve gedeelte wordt ingevuld met kracht- en lenigheidsoefeningen en 
‘walking football’, een vorm van voetbal waarbij niet gerend mag worden. 
In het seizoen 2014-15 stonden vijf evenementen voor de Haagse 
OldStars op het programma: Een oefentoernooi tegen RKC bij 
Laakkwartier, het derde landelijke OldStars toernooi bij Heracles Almelo, 
een training in het Kyocera Stadion, een tegenbezoek aan RKC en een 
afsluitend toernooi na het 4e seizoen met alle deelnemende BVO’s in het 
Kyocera Stadion en ADO Den Haag als gastheer.

4.3.4     EUROFIT 

ADO Den Haag is in het voorjaar van 2015 gestart met 
de voorbereidingen van het EuroFIT programma. EuroFIT 
heeft als doel om een leefstijlprogramma te ontwikkelen, 
uitvoeren en evalueren dat door voetbalclubs wordt 
aangeboden aan haar supporters. Het programma richt 
zich op een gezonde leefstijl (meer bewegen, minder 
stil zitten en gezonder eten) en wordt aangeboden bij 
ADO Den Haag, bijvoorbeeld in het stadion of op het 
trainingsveld.

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. 

4.3.5     ZIEKENHUISBEZOEK 

Blije gezichten dinsdagmiddag 10 maart op de 
kinderafdeling in het Reinier de Graaf Gasthuis. Daar 
waren 6 selectiespelers en 2 stafleden van ADO Den Haag 
om zieke kinderen een gezellige middag te bezorgen. 
De spelers deden spelletjes met de kinderen, er werd 
getekend en natuurlijk werd er ook een potje tafelvoetbal 
gespeeld.
“De laatste keer dat ik bij ADO was scoorde jij tegen PEC 
Zwolle en nu zit je naast mijn bed”, vertelde een jongetje 
enthousiast aan ADO Den Haag aanvaller Michiel Kramer.
Het bezoek aan het Reinier de Graaf is een initiatief vanuit 
de spelersgroep. Michiel Kramer, Aaron Meijers, Vito 
Wormgoor, Xander Houtkoop, Richelo Fecunda, Hector 
Hevel, Ekrem Kahya en Arno van Zwam waren namens staf 
en spelersgroep aanwezig in het Gasthuis.
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5     ADO DEN HAAG JEUGDOPLEIDING 

De jeugdopleiding van ADO Den Haag is onderdeel van de betaald voetbal 
organisatie NV ADO Den Haag. In totaal zijn er tien opleidingsteams. 
ADO Den Haag wil blijvend een toonaangevende rol spelen als 
voetbalopleidingsinstituut in de regio Haaglanden. Spelers worden 
opgeleid voor het betaalde voetbal door hen te laten trainen op prestatief 
topniveau. Aangezien ADO Den |Haag zich ervan bewust is dat een 
carrière in het betaalde voetbal niet voor iedereen is weggelegd, speelt de 
schoolcarrière van de spelers een belangrijke rol in de op opleiding.

5.1     REGIONAAL OPLEIDINGSCENTRUM 

De jeugdopleiding van ADO Den Haag is zondag 29 augustus 2010 
gecertificeerd als regionaal Opleidingscentrum. ADO Den Haag 
krijgt als BVO steeds meer de verantwoordelijkheid van het eigen 
verzorgingsgebied. De KNVB spreekt van Regionale Opleiding Centra 
waarbinnen het opleiden zich niet alleen beperkt tot spelers, maar ook 
tot die van trainers en andere kaderleden binnen de vereniging.

5.2     NETWERK JEUGDVOETBAL HAAGLANDEN 

ADO Den Haag heeft in 2007 een netwerk opgebouwd in de regio Haaglanden. 
In het seizoen 2014-215 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 betrekking 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, Oegstgeest, Oliveo, HVV, RKAVV, 
RKDEO, Scheveningen, SEV, SJZ, SVC ’08, Ter Leede, Verburch, VVSB, VUC, 
Westlandia, Wilhelmus, Wippolder, FC Zoetermeer. 

6     ADO DEN HAAG VROUWENVOETBAL 

Het vrouwenvoetbal van ADO Den Haag is momenteel in Nederland 
dé trendsetter. De speelsters van ADO Den Haag fungeren als 
rolmodellen voor de vele jonge meisjes die zich hebben aangemeld 
bij een voetbalclub. Sinds 2012 is de stichting ADO Den Haag 
vrouwenvoetbal opgericht om het vrouwenvoetbal op het hoogste 
niveau een beter perspectief te bieden. In het seizoen 2014-15 
hebben ze 14 maatschappelijke activiteiten ondernomen waaronder 
een aantal clinics in de regio Haaglanden.
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7     INCIDENTELE ACTIVITEITEN 

ADO Den Haag is voor iedereen en vervult haar 
maatschappelijke functie door het uitvoeren enkele grote 
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 2014-2015.

7.1     G-VOETBALDAG CBV 

Traditioneel wordt aan het begin van het 
voetbalseizoen het Gehandicaptentoernooi 
georganiseerd door het CBV. Op sportpark 
De Bongerd in Barendrecht was het CBV 
(Coaches Betaald Voetbal) voor de 22e keer 
de gastheer voor G-voetballers uit het hele 
land.
ADO Den Haag werd vertegenwoordigd door 
al haar trainers en Storky. De deelnemers 
worden willekeurig ingedeeld en strijden 
samen voor de hoofdprijs in de poule. Ook 
worden er penalty’s genomen.

7.2     VOORLEZEN

- Op Woensdag 10 september was Storky aanwezig in de Bibliotheek aan de Vliet in Leidschendam, om samen 
met een medewerker van ADO Den Haag in de Maatschappij voor te lezen. In het teken van de Week van de 
Alfabetisering wordt er door de stichting Lezen & Schrijven door het hele land activiteiten georganiseerd. Het 
voorlezen met Storky is er hier één van. 

- Op donderdag 11 september werd een voorleesmiddag in het Kyocera stadion georganiseerd. Precies op de 
middenstip mochten de kinderen van het project Playing for Succes plaatsnemen om hier informatie te krijgen 
over de week van de alfabetisering en analfabetisme. De informatie werd op een leuke manier aangereikt door 
Stefan van de Stichting Lezen & Schrijven. Na de presentatie kwamen Xander Houtkoop en Tessa Oudejans 
het veld opgelopen om een stukje voor te lezen uit het boek van Arjen Robben. 

- De kinderen uit groep 4c van basisschool de Zonnestraal in Ypenburg kregen dinsdagochtend 7 oktober 
bezoek van Vito Wormgoor. In het kader van de Kinderboekenweek las de centrumverdediger van ADO Den 
Haag de kinderen voor uit het boek ‘Meester Kikker’ van schrijver Paul van Loon.
In eerste instantie was het de bedoeling dat Wormgoor maar één hoofdstuk zou voorlezen uit het boek, maar 
de kinderen waren zo enthousiast dat hij een extra hoofdstuk voorlas aan de basisschoolklas. 

- Van 21 t/m 31 januari 2015 waren De Nationale Voorleesdagen. Kinderopvang 2Samen doet mee met 
locatie 2Penselen in de Schilderswijk. Want voorlezen is niet alleen erg leuk, maar draagt ook bij aan de (taal)
ontwikkeling van kinderen!

Namens ADO Den Haag leest Papito Merencia op donderdagochtend 22 januari voor aan de kinderen uit het 
boek Boer Boris. Papito stelt de kinderen vragen over het verhaal en krijgt ook enthousiaste reacties van 
enkele kinderen.
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7.3     Sportiviteit en Respect Den Haag 

Op zaterdag 27 september voorafgaand aan de wedstrijd ADO Den Haag 
– AZ werden de Haagse voetbalverenigingen uitgenodigd door KNVB 
district West II en de gemeente Den Haag om allerlei onderwerpen die met 
sportiviteit en respect binnen de vereniging te maken hebben, samen te 
bespreken.
Alle aanwezige clubs werden gevraagd om een handtekening te zetten 
op het ‘Samen voor Sportiviteit & Respect’ bord. Het convenant tussen de 
gemeente Den Haag en de KNVB werd getekend door wethouder Rabin 
Baldewsingh en Lionel Martijn van de KNVB district West II. Tijdens de 
discussies werd o.a. gesproken over sportveiligheid.

7.4      Kika PrijzenMarathon 

Bij de start van alle wedstrijden in de Eredivisie werd 
op 27 en 28 september aandacht gevraagd voor de 
Kika PrijzenMarathon. De Kika PrijzenMarathon is 
een gezamenlijk initiatief van De VriendenLoterij, 
maatschappelijk partner Eredivisie, en Kika. Het 
betreft de grootste inzamelingsactie ooit voor 
kinderen met kanker. Dit geld is bestemd voor het 
opzetten van het research instituut van het grootste 
kinderkankercentrum van Europa: het Prinses Máxima 
Centrum in Utrecht.

7.5     TRACK THE TALENT 

Op 4,11 en 18 november zijn er een aantal leerlingen 
van het Diamant College, het Stanislascollege en het 
College St. Paul aanwezig in het Kyocera Stadion. 
De leerlingen volgen een project genaamd ‘’Track 
the Talent’’. In dit project oriënteren scholieren van 
15-17 jaar zich op bedrijven, beroepen en hun eigen 
talenten. In groepjes leren ze deze ondernemingen 
op praktische wijze kennen, bijvoorbeeld in een 
workshop. Na afloop van de serie kennismakingen 
kregen ze een certificaat. In Den Haag gingen de 
leerlingen op bezoek bij onder andere: De Uithof, NH 
Hotel, Rabobank,  Tempo Team, de gemeente Den 
Haag en ADO Den Haag. In totaal ging het om ca. 50 
leerlingen.

7.6     SAMEN VOOR DE 
            VOEDSELBANK 

“De spelers van ADO Den Haag dagen iedereen die 
iets kan met een voetbal uit om de Challenge aan te 
gaan en de bal twee minuten hoog te houden. Film 
jouw poging en laat eerlijk zien hoe vaak de bal 
gevallen is. Voor elke keer dat de bal valt doneer je 
iets aan de Voedselbank, want we gaan Samen voor 
de Voedselbank!”
Een zestal ADO Den Haag spelers gaven het goede 
voorbeeld. Video’s kunnen via de social media 
kanalen worden gedeeld (#VB14).
ADO Den Haag steunt met deze actie het project 
Samen voor de Voedselbank.
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7.7     HAAGS KINDERRECHTEN FESTIVAL 

Op 20 november vierde de wereld de Internationale Dag van de 
Rechten van het Kind. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het verdrag 
is ondertekend. Dit vierde de gemeente Den Haag op zondagmiddag 
16 november in het Atrium van het Stadhuis. Centraal tijdens het 
festival staat het thema ‘Meepraten, Meebeslissen, Meedoen’. ADO 
Den Haag in de Maatschappij was op het Haags Kinderrechtenfestival 
met een stand en Storky aanwezig.

7.8     GOUDEN KERST 

Op woensdag 3 december waren de ADO Den Haag 
spelers Kevin Jansen en Mitchell Schet, samen met 
ambassadeur van de Stichting Gouden Kerst Lex 
Schoenmaker, in winkelcentrum Leidsenhage. Ze 
werkten mee aan het project Gouden Kerst dat de 
doelstelling heeft 
“Het vervullen van wensen van medemensen”
Een ieder kan een wens indienen voor een ander die 
iets verdient. Om zoveel mogelijk wensen te vervullen 
is geld nodig. Dat probeert Gouden Kerst te verdienen 
door de verkoop van Gouden Kerstballen à € 5,-. De 
opbrengst gaat geheel naar het goede doel.
De kopers van de gouden kerstballen konden met de 
ADO spelers en ambassadeur op de foto, kregen een 
handtekening en/of konden ADO prijzen winnen.

7.9     MEET en GREET
           PARNASSIA 

Dinsdag 17 februari 2015 stond er een Meet & 
Greet op de planning met 2 spelers van ADO Den 
Haag: Robert Zwinkels en Richelo Fecunda. Zij 
werden ontvangen door een band met twee zangers 
vanuit Parnassia. Het welkomstlied was natuurlijk 
zeer gepast ‘Oh Oh Den Haag’. Na het welkomstlied 
nam Esther van der Leur het woord om iedereen 
welkom te heten bij deze bijzondere gebeurtenis 
op deze locatie. De Meet & Greet was speciaal 
georganiseerd voor het Parnassia voetbalteam. Dit 
team kreeg vandaag trainingspakken, hesjes en 
ballen uitgereikt van ADO Den Haag. 
André van Duijn legde meer uit over het 
voetbalteam van Parnassia. Het voetbalteam van 
Parnassia voetbalt 1x per week op vrijdagmiddag bij 
ODB. Het team startte met twee mensen, maar is 
inmiddels uitgegroeid naar een groep van bijna 20 
mensen.
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7.10     BOB CAMPAGNE 

Tijdens de eredivisie wedstrijd ADO Den Haag tegen sc 
Heerenveen is uitgebreid stilgestaan bij de start van de 
campagne “BOB in de sportkantine” in Zuid-Holland. 
Voor de wedstrijd heeft clubicoon Lex Schoenmaker 
het Bobcampagnepakket ontvangen uit handen 
van ambassadeur verkeersveiligheid Bram Meijer 
(Metropoolregio Rotterdam Den Haag). ADO Den Haag 
onderstreept daarmee het belang van deze actie. “ADO 
Den Haag is supporter van de Bob campagne” vertelt 
Lex Schoenmaker. 

Gedurende de campagneperiode (tot en met juni 
2015) werken regionale en lokale overheden, politie en 
sportverenigingen samen om BOB een nog stevigere 
plek te geven in de sportkantines.

7.11     WERVING 
STAMCELDONORS 

Wanneer je de diagnose leukemie krijgt dan 
stort je wereld in. Er volgen chemokuren maar 
die slaan niet aan. Je enige kans op genezing 
blijkt een stamceltransplantatie. 

Dion Malone: “Het is en blijft ongelooflijk dat 
mensen om je heen zo maar ineens iets gaan 
mankeren, ernstig ziek worden of zelfs sterven. 
Zeker bij jonge mensen. Als jonge vader leef 
ik immens mee en kan ik me alle angsten zeer 
intens voorstellen. Een verhaal zoals wij dat 
kennen van Melissa raakt iedereen. En wij 
allemaal kunnen dus iets doen om te helpen. Ik 
heb me aangemeld als Stamceldonor. Mochten 
mijn stamcellen matchen met een patiënt die 
ze hard nodig heeft, dan zal ik ze afstaan. De 
moeite is eigenlijk minimaal maar het resultaat 
kan van levensbelang zijn. Meld u ook aan!”
Naar aanleiding van de wervingsactie rondom 
ADO Den Haag – Vitesse hebben tientallen 
nieuwe stamceldonoren zich aangemeld bij 
Europdonor.

7.12     AAN DE SLAG MET 
             VOETBAL EN TAAL 

In samenwerking met stichting Lezen & Schrijven is een 
campagne opgezet om mensen te werven om de taal 
(beter) te leren of om taalvrijwilliger te worden en andere 
mensen te helpen de Nederlandse taal te kunnen lezen en 
schrijven. Aaron Meijers deed via een filmpje een oproep 
om je aan te melden. In seizoen 2015-16 worden de 
cursussen georganiseerd in het Kyocera Stadion.
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7.13     VOETBALTEAM PARNASSIA 

De samenwerking tussen ADO Den Haag in de Maatschappij 
en Parnassia sluit naadloos aan bij de herstelgerichte zorg 
van Parnassia. ADO biedt de cliënten van Parnassia 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. 
Dit geldt ook voor de voetbalteams van Parnassia en React. 
Op woensdag 15 april werd een toernooi georganiseerd met 
8 teams (waaronder een team van het Leger des Heils) en 
kwam ADO Den Haag speler Eduardo op bezoek.
Op Vrijdag 12 juni stond er een speciale voetbalwedstrijd op 
het progamma in het Kyocera Stadion. Naast  familieleden, 
hulpverleners en bekenden was ook de directie en 
management van Parnassia aanwezig.

7.14     INDIVIDUELE SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE
             AANVRAGEN / ACTIVIteiten
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8     ADO DEN HAAG IN DE MAATSCHAPPIJ 

Het bestuur van de stichting bestaat in het seizoen 2014-2015 uit Maarten Fontein (voorzitter; periode 
05-11-2014 t/m 4-03-2015), Dik Hooimeijer (secretaris), Marco Esser (penningmeester; periode tot 
01-02-2015) en Jan Willem Wigt (penningmeester; vanaf 01-03-2015).

De belastingdienst heeft ADO Den Haag in de Maatschappij per 1 januari 2014 aangemerkt 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



GGD Haaglanden, ROC Mondriaan, Medisch Centrum Haaglanden, stichting 
Bewegen tegen kanker, stichting Meer dan Voetbal, De Haagse Scholen, SCOH, 

Lucas Onderwijs, ID College, Werkgeversservicepunt, UWV, USG Restart, stichting 
Life Goals, Johan Cruyff Foundation,  John Blankenstein Foundation,TalentenTuinen, 
Rabobank Stimuleringsfonds, Omroep West, Screenhouse, van der Velde ’t Veentje 

Verhuizingen, Kriege & Verhoek, Haagse Hogeschool, VUmc.
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PARTNERS VAN ADO DEN HAAG IN DE MAATSCHAPPIJ
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Hagenees, Angelo Blankespoor en ADO Den Haag in de Maatschappij


