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1.

Samen voetbalherinneringen ophalen

“Af en toe vergeet ik wat. Maar niet als het over voetbal gaat.”
~ Oud-prof Jimmy Calderwood kampt met dementie

Samen voetbalherinneringen ophalen. Dat is de essentie van Football
Memories. Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen ophalen aan het rijke voetbalverleden van hun favoriete club.
Negentig minuten met een pauze van een kwartier: een Football Memories-sessie duurt net zo lang als een voetbalwedstrijd. Deelnemers nemen
plaats aan tafels waarop foto’s, boeken en andere memorabilia liggen
uitgestald. Aan de hand hiervan halen ze onder begeleiding van vrijwilligers voetbalherinneringen op uit vroeger tijden. Voor de meeste deelnemers zijn sociale interacties als deze niet meer zo vanzelfsprekend.
Football Memories is (in eerste instantie) georganiseerd rondom voetbalclubs. Het uitgangspunt is steeds hetzelfde: betekenisvolle ontmoetingen
tot stand brengen waarbij ouderen samen voetbalherinneringen ophalen.
Football Memories vindt bij voorkeur plaats in een echte voetbalomgeving, bijvoorbeeld in het stadion, het clubmuseum of een skybox met
uitzicht op het veld. De entourage draagt bij aan de sfeer en de beleving.

2.

Missie

Stichting Football Memories Nederland gelooft in de verbindende kracht
van voetbal. Ouderen zijn voor ons volwaardige leden van de maatschappij en dienen ook zo benaderd worden, waarbij de nadruk ligt op wat ze
nog wel kunnen in plaats van wat ze niet (meer) kunnen. Football Memories brengt kwetsbare ouderen weer in verbinding met de samenleving
door betekenisvolle ontmoetingen tot stand te brengen.
Onze droom: Football Memories bij alle voetbalclubs in Nederland!
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3.

Visie

Stichting Football Memories Nederland wil haar missie realiseren door
vanuit een landelijk kader lokale initiatieven te initiëren, faciliteren en
ondersteunen, waarbij kwetsbare ouderen samen voetbalherinneringen
ophalen. Deze betekenisvolle ontmoetingen prikkelen, activeren en geven
nieuwe energie aan de ouderen. Anderen ontmoeten en onderling verbinding maken in een fijne omgeving en ongedwongen sfeer geeft nieuwe
levenslust en is een prima recept tegen de eenzaamheid en het sociale
isolement dat veel ouderen parten speelt. Football Memories laat ouderen
meedoen.

4.

Doelstelling

Doel van de stichting is om Football Memories breed in Nederland in te
voeren, door te ontwikkelen en de continuïteit te waarborgen, om zo vele
kwetsbare ouderen in Nederland bij het programma te betrekken. Deelname aan Football Memories moet mogelijk zijn bij zowel profclubs als
de amateurclub ‘om de hoek’.

5.

Wat doen we?

Stichting Football Memories Nederland heeft Football Memories in 2018
naar Nederland gehaald en is programma-eigenaar. Stichting Football
Memories Nederland is initiatiefnemer, netwerker, verbinder, aanjager,
opleider, kwaliteitsbewaker en expert op het gebied van Football Memories in Nederland.
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Stichting Football Memories Nederland zet haar expertise in om te zorgen dat profclubs en amateurclubs Football Memories op lokaal niveau
aanbieden. Met behulp van vrijwilligers nemen de clubs zelf de uitvoering voor hun rekening. Stichting Football Memories Nederland faciliteert, adviseert, biedt ondersteuning bij de implementatie en blijft beschikbaar als sparringpartner wanneer dat wenselijk is.
Vanuit een landelijk kader biedt de stichting professionele ondersteuning
aan de lokale initiatieven bij het opzetten van het programma, het verwerven en ontwikkelen van materialen, begeleiden en coachen van lokale
‘captains’, het trainen van vrijwilligers, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen en best practices.

6.

Voor wie?

Football Memories richt zich primair op ouderen (60+) die de aansluiting
met de samenleving dreigen te verliezen. De meeste deelnemers kampen
met eenzaamheid, sociale isolatie en/of (beginnende) dementie. Met name bij oudere mannen die moeilijk tot sociale activiteiten te bewegen
zijn, ligt een kans om voetbal als verbindende factor in te zetten.
Football Memories gebruikt de kracht van voetbal om bij te dragen aan
een inclusieve samenleving. Het brengt deelnemers weer in verbinding
met de wereld om hen heen en helpt mee in de strijd tegen eenzaamheid
onder bijna anderhalf miljoen ouderen in Nederland en honderdduizenden mensen die kampen met Mild Cognitive Impairment of (beginnende)
dementie. Zo levert Football Memories een bijdrage aan de aanpak van
de zeer actuele ouderenproblematiek in Nederland.
De deelnemers aan Football Memories voelen zich bovenal weer bij ‘hun
club’ horen. Voetbal wordt hierbij ingezet als verbindende factor, een
middel om ouderen samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de context en infrastructuur van de club. Actieve participatie draagt bij aan het zelfvertrouwen en welzijn van de deelnemers.. Mantelzorgers, begeleiders en vrijwilligers zien met eigen ogen
hoe de deelnemers opleven tijdens de sessies.
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7.

Impact

Football Memories brengt de deelnemers weer in verbinding met de wereld om hen heen. Dit levert identificatie en zingeving op. Mantelzorgers,
begeleiders en vrijwilligers zien met eigen ogen hoe de mensen opleven
tijdens de sessies. Quotes van enkele betrokkenen:
“Bij Willem II voel ik me weer heel erg sterk.”
(deelnemer)
“Mijn vader is de deur niet uit te krijgen, alleen voor Willem II.”
(mantelzorger)
“Ik heb nu met eigen ogen kunnen zien, wat het met mensen doet. Ik zie
bijvoorbeeld de ogen van mijn vader stralen, als we met elkaar herinneringen ophalen en hiermee weer mooie nieuwe herinneringen maken door
dit samen te doen. Ik weet niet wie hier meer van geniet, mijn vader of
ik.... ”
(mantelzorger)
"Er wordt gewoon geknuffeld bij binnenkomst ... Mijn vader leeft dan
helemaal op."
(mantelzorger)
“Ik ga één keer in de 4 weken met mijn vader en zie hem genieten! En ik
geniet mee.”
(mantelzorger)
“We maken mooie nieuwe herinneringen door samen oude herinneringen
op te halen.”
(mantelzorger)
“Ons pa vindt het moeilijk om zichzelf te uiten maar ik weet dat hij het
geweldig vindt.”
(mantelzorger)
“Het is echt een van het mooiste en meest emotionele vrijwilligerswerk
dat ik ooit heb gedaan of nog zal doen. Net als onze mannen tel ik vaak
de dagen af tot de volgende bijeenkomst.”
(vrijwilliger)
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8.

Met wie?

De stichting wordt bestuurd door een drietal leden afkomstig uit een
breed maatschappelijk werkveld. In het bestuur zijn ouderen, welzijn en
ondernemers vertegenwoordigd. Allen werken onbezoldigd. De dagelijkse operatie vindt plaats door een programmacoördinator.
Bestuur:
Dré Stevens, voorzitter
Marijn van Gulik, secretaris/penningmeester
Wies Arts, lid
Programmacoördinator:
Arjen Pijfers, oprichter
Stichting Football Memories Nederland beoogt het algemeen nut en heeft
geen winstoogmerk. Om onze activiteiten te kunnen organiseren en faciliteren, zijn wij afhankelijk van steun van partners, fondsen, subsidies,
sponsors, donateurs, schenkingen en 'vrienden van‘. Daarnaast zijn er
bedrijven die ondersteunen in natura en partijen die geld inzamelen voor
de stichting. Ook werken we nauw samen met lokale voetbalclubs en
organisaties.
Het vermogen van de stichting komt tot stand door middel van fondsenwerving. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Hij legt
1x per jaar verantwoording af aan het bestuur. De stichting wendt het
vermogen aan om de programmacoördinator (gedeeltelijk) in dienst te
nemen om de doelstellingen en activiteiten van Football Memories tot
uitvoering te brengen.

Stichting Football Memories Nederland
Zeewoldestraat 7
5036 XB Tilburg
06 – 17069040
info@footballmemories.nl
www.footballmemories.nl
Bank NL11TRIO0788892401
KvK 77182170
RSIN: 860926138
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