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De werkzaamheden van alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling van de organisatie
De stichting heeft ten doel om een maatschappelijke rol te vervullen in gebieden waar de achterban
van Vitesse zich bevindt. Onder deze rol wordt het verbeteren van de leefsituatie van deze personen,
groepen, wijken en/of gemeenschappen verstaan. De stichting heeft eveneens tot doel om op basis
van wederzijdse betrokkenheid een band tot stand te brengen met de Vitesse-supporters, deze te
onderhouden en daardoor de binding met de voetbalclub te vergroten. De stichting heeft tot slot het
doel om een effectieve vorm van benadering en werkwijze te realiseren ten aanzien van probleem
veroorzakende supporters en alles wat daarbij verband houdt.
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2. Missie, visie en aanpak
Vitesse: voetbal en zo veel meer
Vitesse is in de eerste plaats een voetbalclub. Geel-zwart, geworteld in Arnhem sinds 1892 en spelend
in de hoogste divisie van het Nederlandse profvoetbal. We hebben de ambitie om structureel in de
top-4 van Nederland te spelen, om in Europa uit te komen en om de beker te winnen. Dit alles wil
Vitesse bereiken op dominante en attractieve wijze.

Voor Vitesse is binding vanuit supporters, zakelijke partners, gemeente en andere stakeholders in de
regio cruciaal voor continuïteit en duurzaamheid. Deze binding versterkt het gevoel van loyaliteit en
maakt dat de regio zich eveneens wil verbinden aan de club.
De regio Arnhem kent relatief veel wijken en gebieden met een bovengemiddeld aantal gezinnen die
opgroeien in armoede. De gevolgen voor jeugdigen zijn achterstanden op het gebied van gezonde
leefstijl, educatie, participatie en sociale ontwikkeling. Deze kansenongelijkheid kan weer leiden tot
ontwikkelingsachterstand in een volwassen leven.
We zijn op een missie
Vitesse zet de kracht van voetbal in. Voetbal beweegt en verbindt. Vitesse is er voor haar supporters,
zakelijke partners, Vitessenaren en de regio. Mensen kunnen en willen zich identificeren met Vitesse
en onderdeel voelen van de club. Middels die kracht kan Vitesse, uniek ten opzichte van reguliere
welzijnsorganisaties, mensen op een positieve manier beïnvloeden en letterlijk en figuurlijk in
beweging krijgen.
Met de kennis, expertise en het netwerk van de club kan Vitesse een positieve bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de regio Arnhem. Op alle fronten wordt bij Vitesse rekening gehouden met de
maatschappelijke missie van de club. De Vitesse Foundation zet zich dagelijks in om uitvoering te
geven aan deze maatschappelijke ambities. Dit doet de Foundation door maatschappelijke
programma’s aan te bieden die actief bijdragen aan het terugdringen van de kansenongelijkheid die
voortkomt uit armoede in de regio Arnhem. Doordat de huishoudens van veel van deze jeugdigen al
generaties lang belemmerd worden door armoede is het lastig om dit te doorbreken.
Om die reden focust Vitesse zich op de jeugdigen (4-27 jaar). Deze doelgroep is positief te
beïnvloeden. Middels een gefaseerde en gestructureerde aanpak wil Vitesse, met haar
samenwerkingspartners, jongeren kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen.
Ieder kind heeft talent. Vitesse vind dat ieder kind het recht heeft om deze talenten te ontwikkelen en
te benutten. Hierin kan en mag een kind niet gehinderd worden door sociale en economische
achterstanden. Doordat er kansen worden gecreëerd op de gebieden waar jeugdigen in armoede
ongelijkheid op ervaren, worden de verschillen tussen jeugdigen in de regio Arnhem verkleind.
Vitesse creëert kansen
Door de kracht van voetbal gaat Vitesse de kansenongelijkheid onder jeugdigen (4 – 27 jaar) in de
regio Arnhem aanpakken. Dit door kansen te creëren op de thema’s waarop jeugdigen in armoede
achterstanden ervaren: gezonde leefstijl, educatie en participatie.
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Hoe gaan we dit doen?
Via een gefaseerde en gestructureerde aanpak gaan wij aan de slag. Wij bieden programma’s aan
voor jeugdigen (4-27 jaar). Binnen alle programma’s is Vitesse de kartrekker. Wij bieden deze
programma’s aan in de lage inkomensbuurten van Arnhem. Om de maatschappelijke ambities van
Vitesse te realiseren worden de bestaande (succesvolle) programma’s uitgebreid naar meer Arnhemse
lage inkomensbuurten en worden de programma’s verder doorontwikkeld.
Alle programma’s werken volgens de Vitesse-manier, vanuit onze waarden. De waarden:
winnaarsmentaliteit, Ernemse trots, verbinden en plezier vormen de kaders waarbinnen de
programma’s worden georganiseerd.
Deze programma’s richten zich op de gebieden waarop jeugdigen achterstand ervaren door armoede:




Vitesse GOALS (4 – 12 jarigen) is gericht op gezonde leefstijl en wordt op basisscholen en in
de buurten aangeboden;
Vitesse Hattrick (13 – 17 jarigen) is gericht op educatie en wordt in de buurten aangeboden;
Vitesse Werkt! (18 – 27 jarigen) is gericht op participatie en wordt in samenwerking met de
buurten bij GelreDome aangeboden.

Samen met diverse implementatiepartners worden programma’s aangeboden. Daarnaast worden
supporters, zakelijke relaties en Vitessenaren actief betrokken in de fondsenwerving, ontwikkeling en
uitvoering van de programma’s. Dit vergroot de betrokkenheid van de club met de regio en vice
versa.
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3. Projecten en activiteiten 2018
3.1 Structurele projecten

Vitesse GOALS
In februari 2017 is Vitesse Betrokken gestart met haar nieuwste maatschappelijke programma Vitesse
GOALS. GOALS staat voor Gezond Onderweg naar Actieve LeefStijl. Het programma wordt
aangeboden in de Arnhemse wijk Malburgen – Immerloo. In deze Arnhemse wijk is er veel sprake van
ernstig overgewicht onder kinderen (t/m 12 jaar). Vitesse GOALS probeert in drie fases de kinderen uit
deze wijk op een positieve wijze te beïnvloeden en aan te zetten tot gedragsverandering. In de eerste
fase wordt er op vijf basisscholen in Malburgen – Immerloo aan alle groepen een interventie van acht
weken gehouden. Tijdens deze interventie leren de kinderen tijdens theorie- en gymlessen over
gezonde leefstijl, voeding en beweging. Hierbij worden de Vitesse-spelers ingezet als rolmodel en
voorbeeld voor de kinderen. Bij de tweede fase, het naschools programma, worden de kinderen met
ernstig overgewicht, te lage sportparticipatie en/of bewegingsarmoede twaalf weken lang begeleid
om samen met hun ouders te werken aan het aanpassen van hun leefstijl. Gedurende twaalf weken
worden de kinderen als echte Vitesse-spelers getraind en leren ze spelenderwijs over een gezonde
leefstijl en hoe ze dit kunnen toepassen. De ouders van deze kinderen worden hier ook actief in
betrokken en krijgen onder andere een workshop van de chef-kok van Vitesse over gezonde en
betaalbare voeding. In de derde en tevens laatste fase worden de kinderen begeleid naar een
sportaanbod of sportvereniging in hun buurt en wordt het structureel beweging geborgd.
Het project Vitesse GOALS is gestart in februari 2017 en geëindigd in november 2018. In deze
projectperiode van twee jaar heeft Vitesse GOALS 920 kinderen bereikt en zijn er drie naschoolse
programma’s aangeboden voor in totaal 48 kinderen. Daarnaast hebben er 45 ouders deelgenomen
aan de workshops die in Vitesse GOALS fase 2 hebben plaatsgevonden. Het sport- en beweegaanbod
is grotendeels geborgd binnen het reguliere aanbod. Dit houdt in dat het Vitesse GOALS
lesprogramma uitgevoerd blijft worden op vier van de vijf deelgenomen scholen. Het programma
wordt voortgezet na afloop van de subsidie en uitgebreid naar andere lage inkomensbuurten uit de
gemeente Arnhem. Studenten van de studie Sportkunde (Hogeschool van Arnhem & Nijmegen)
zullen het Vitesse GOALS fase 1 programma door ontwikkelen tot een complete leerlijn.
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Vitesse Hattrick
Vitesse Betrokken is in april 2015 gestart met het Vitesse Hattrick project. Dit project is destijds
ontstaan vanuit een gezamenlijke wens van Sportbedrijf Arnhem en Rijnstad om de sociaalmaatschappelijke initiatieven in vijf Arnhemse lage-inkomensbuurten (Geitenkamp – Monnikenhuizen,
Klarendal – st. Marten, Presikhaaf, Arnhem – Midden en Malburgen – Immerloo) nog meer met elkaar
te verbinden. In de loop der tijd hebben steeds meer partijen uit de wijk zich aangesloten bij het
Vitesse Hattrick programma. Denk hierbij aan het Sociale Wijkteam, de teamsleefomgeving, de GGD
en de basisscholen uit de deelnemende wijken.
Het sociaal-maatschappelijke programma richt zich op kinderen van acht tot en met twaalf jaar die
woonachtig zijn in de bovengenoemde deelnemende wijken. Wekelijks wordt er getraind in de wijk en
één keer per maand staat er een toernooi op het programma waarbij de teams uit alle wijken het
opnemen tegen elkaar. Fair-play is daarin een belangrijke pijler. Ook kent het programma een
maatschappelijke component, waarbij de deelnemers positief worden gestimuleerd op gebied van
onderwijs en (vrijwilligers) werk. De deelnemers doen iets terug voor hun wijk in de vorm van een
buurtbijdrage. Op deze drie onderdelen worden ze beoordeeld en kunnen ze punten behalen.
In 2018 hebben in totaal 110 kinderen deelgenomen en zijn er 5 buurtbijdrages en 6 toernooien
georganiseerd. Daarnaast hebben spelers van Vitesse een bezoek gebracht aan de deelnemende
teams en zijn de deelnemende teams op bezoek geweest bij twee wedstrijden van Vitesse in
GelreDome. Verder deden de deelnemers mee aan een clinic die werd georganiseerd op de
trainingsaccommodatie van Vitesse: Papendal. Het project wordt in samenwerking met Sportbedrijf
Arnhem en Rijnstad uitgevoerd.
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Vitesse Werkt!
Vitesse Werkt! is het re-integratieprogramma van Vitesse Betrokken. Zij richten zich op jongeren (18 –
27 jaar) die in het bezit zijn van een WWB/participatiewet of (gemeentelijke) uitkering en een vergrote
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In samenwerking met de Gemeente Arnhem en Visie op Arbeid
startte Vitesse Betrokken in november 2015 met dit project. In dit project worden deelnemers middels
een halfjarig voetbaltraject klaargestoomd voor het uiteindelijke doel: een betaalde baan of studie
met behoud van studiefinanciering.
Gedurende een halfjaar wordt er wekelijks twee keer getraind door de deelnemers onder begeleiding
van een trainer van Vitesse. Tijdens deze trainingen leren de deelnemers hoe ze moeten werken in
teamverband, hetgeen zij straks ook op de werkvloer moeten doen. Voetbal heeft namelijk, als
teamsport, enorm veel raakvlakken met werken in teamverband. Aansluitend op de voetbaltrainingen
krijgen de deelnemers een scholingssessie. Hier wordt voornamelijk gewerkt aan de
werknemersvaardigheden. Zo wordt er aandacht besteed aan het maken van een CV, solliciteren,
netwerken, de houding ten opzichte van collega’s en een realistisch zelfbeeld.
In 2018 heeft Vitesse Betrokken een groep van Vitesse Werkt! begeleid. Deze groep richtte zich op
jongeren uit de participatiewet. Het resultaat van de groep was zeer goed: maar liefst 94% van de
deelnemers stroomde uit de uitkering. Het project wordt aangeboden in samenwerking met de
gemeente Arnhem en Visie op arbeid
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Supportersproject
Het supportersproject is het langst draaiende project van Vitesse Betrokken. Binnen het
supportersproject zijn twee supporterscoördinatoren werkzaam. Hun voornaamste taken zijn het
onderhouden van contacten met (overenthousiaste) supporters, het vergroten van de binding tussen
supporters en de club en het organiseren van diverse activiteiten om het maatschappelijk welzijn van
de supporters te vergroten. Dit alles in samenwerking met de ketenpartners van het
supportersproject: Gemeente Arnhem, Politie en diverse welzijnsinstanties. De
supporterscoördinatoren vormen een brug tussen supporters en de club.
De supporterscoördinatoren werken op een preventieve wijze. Dat doen ze door zichtbaar te zijn
tijdens alle thuis- en uitwedstrijden, in gesprek te gaan met supporters, supporters te begeleiden bij
een alternatief traject met een stadionverbod en door het organiseren van activiteiten voor
supporters. Zo is er bijvoorbeeld een maandelijks zaalvoetbaltoernooi en wordt er eens per jaar een
groot voetbaltoernooi voor supporters georganiseerd. Ook wordt er tweemaal per jaar een bezoek
gebracht aan andere (buitenlandse) clubs om te kijken hoe die clubs een en ander organiseren. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan sfeeracties en beleid rondom mindervaliden. Bij deze bezoeken worden ook
Vitesse-supporters meegenomen.
De supporterscoördinatoren zijn er voor alle supporters. Aan de ene kant proberen zij om de
supporters positief te stimuleren, bijvoorbeeld bij sfeeracties. Anderzijds dienen ze supporters soms
ook af te remmen of om te voorkomen dat zij over de schreef gaan. Dit alles op een pro – actieve,
directe en begripvolle wijze. Zij zijn tijdens wedstrijden zichtbaar gekleed en aanspreekbaar voor
iedereen.

Respectlessen op school
Voor de leerlingen die op de middelbare school zitten, worden er in samenwerking met bureau HALT
jaarlijks op vier scholen meerdere lessen gegeven die in het teken staan van respect. De
supporterscoördinatoren vertellen daar over positief gedrag binnen en buiten het veld en leggen ook
de link naar het echte leven van de leerlingen. Alle activiteiten dragen bij aan een betere band tussen
de supporters en de club. Dit draagt ook op een positieve manier bij aan de veiligheid in GelreDome.

Wensen en verzoeken
Naast alle werkzaamheden met (overenthousiaste) supporters en de daarbij behorende activiteiten
verwezenlijkt Vitesse Betrokken ook speciale wensen en verzoeken. De wensen en verzoeken die
worden behandeld zijn erg divers. Van een item voor een veiling van een goed doel tot het
uitnodigen van een ernstig zieke supporter bij een wedstrijd. Vitesse Betrokken probeert zoveel
mogelijk verzoeken te honoreren, die voldoen aan de criteria.
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Vitesse FIT
In 2015 is Vitesse Betrokken gestart met het project EuroFIT. Dit is een Europees wetenschappelijk
onderzoek naar het effect van een leefstijlinterventie bij mannen (35 – 60 jaar) met een BMI > 27. In
oktober 2016 startte Vitesse Betrokken met de 2e groep van EuroFIT. Veertig geselecteerde mannen
hebben actief deelgenomen aan een twaalf weken durende leefstijlinterventie. Elke donderdagavond
kwamen de mannen op Papendal bijeen. Daar krijgen ze eerst een beweegsessie aangeboden en
aansluitend daarop werd er gezamenlijk gesproken over gezonde voeding, meer bewegen en minder
stilzitten. Voorafgaande, tijdens en na de twaalf weken zijn de mannen gemeten, gewogen en is er
ook bloed afgenomen. In oktober 2017 is er wederom een meting gedaan om het effect op lange
termijn te onderzoeken.
Sinds 2017 heeft Vitesse het programma zelfstandig voortgezet onder de naam Vitesse FIT. Ook in
2018 heeft Vitesse Betrokken een groep Vitesse FIT gedraaid. 25 mannen en vrouwen die werkzaam
zijn voor een van de leden van de Business Club bij GelreDome namen deel aan het programma op
Papendal. De resultaten van het programma zijn eind 2019, bij de eindmeting, bekend.
Het project is op basis van de EuroFIT interventie en wordt samen met VU Medisch Centrum
Amsterdam uitgevoerd.
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Vitesse OldStars
Sinds augustus 2014 biedt Vitesse Betrokken het OldStars project aan in samenwerking met ESA
Rijkerswoerd. Op de accommodatie van ESA wordt er wekelijks getraind door 60-plussers. Middels de
Walking Football-variant kunnen de dertig deelnemers nog lekker voetballen. De variant sluit goed
aan bij de doelgroep omdat er niet mag worden gerend en doordat fysiek contact niet is toegestaan.
Aansluitend op de trainingen is er een sociale bijeenkomst waarin gezelligheid bovenaan staat.
In 2018 heeft het Walking Football team van ESA Rijkerswoerd namens Vitesse deelgenomen aan de
Walking Football League. Deze Walking Football competitie wordt georganiseerd in samenwerking
met de Duitse clubs Werder Bremen, FC Schalke ’04, Bayer Leverkusen en VFL Wolfsburg en de
Nederlandse clubs FC Twente, PSV en NEC. Het doel van deze competitie is om senioren in beweging
te krijgen en om de sociale betrokkenheid te vergroten.
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4.2 grote eendaagse evenementen
Naast de structurele projecten die Vitesse Betrokken aanbiedt zijn er ook diverse eendaagse
evenementen die Vitesse Betrokken zelf organiseert of evenementen van samenwerkingspartners die
Vitesse Betrokken ondersteunt.
Dit jaar heeft Vitesse Betrokken wederom een maatschappelijk programma gedraaid in samenwerking
met de jeugdopleiding van Vitesse. De teams onder 16, 17 en 19 hebben deelgenomen aan twee
maatschappelijke activiteiten. Zo hebben zij kennisgemaakt met het Vitesse Werkt! programma en zijn
er ervaringen met de deelnemers uitgewisseld. Tevens hebben zij een bezoek gebracht aan vijf
scholen uit Arnhem met speciaal onderwijs en een clinic verzorgd aan de kinderen van deze scholen.
Naast deze activiteiten heeft Vitesse Betrokken een voetbalveld begeleid bij de Jeugdland
Voetbalmasters en zomer Kick Off, ondersteunt bij de dag ‘Klarendal Gezond’, een clinic verzorgd aan
de winnaars van de Jeugdland Voetbalmasters en het Arnhemse Schoolvoetbal en voetbalactiviteiten
georganiseerd voor Ome Joops tour.

STICHTING VITESSE BETROKKEN – ARNHEM
11

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

66.468

22.572

5.531

67.340

71.999

89.912

62.376
-

58.385

(in
euro's)

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Kortlopende schulden
Overige schulden
Vooruit ontvangen subsidiegelden

20.596
___________

________

___

Stichtingsvermogen
931

62.376

78.981

9.623

10.

71.999

89.

912
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

2017

250.413
251.035

277.992
267.308

Resultaat voor financiële baten en
lasten

-622

10.684

Financiële baten en lasten

-686

-262

-1.308

10.422

(in euro's)

Ontvangen subsidies en bijdragen
Lasten

Netto resultaat
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De balans en de staat van baten en lasten zijn opgesteld in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale
waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Vitesse Betrokken, statutair gevestigd te Arnhem, bestaan voornamelijk
uit het initiëren en uitvoeren van sociaal-maatschappelijke projecten ter bevordering van het
verbeteren van de leefsituatie van individuen, groepen of wijken in Groot Arnhem. Daarnaast heeft de
Stichting tot doel om, op basis van wederzijdse betrokkenheid, binding tussen (potentiële) Vitessesupporters en Vitesse tot stand te brengen, te onderhouden en te vergroten.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een verwachte looptijd korter dan één jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een verwachte looptijd korter dan één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden
toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.
Baten
Onder baten wordt verstaan baten uit hoofde van giften, subsidies en overige ontvangsten.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde
(te betalen) interest.
OVERIGE GEGEVENS
Personeel
In het verslagjaar zijn omgerekend naar fte 4,2 medewerkers in dienst geweest (in 2017 4,1).
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