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Stichting FC Twente, scoren in de wijk, hierna te noemen Scoren in de wijk, 

is gelieerd aan FC Twente. Het jaar 2020 was een jaar die de wereld heeft 

veranderd. Het coronavirus heeft sinds februari 2020 de wereld, Nederland en 

dus ook de regio Twente in haar greep. Hierdoor is een coronacrisis ontstaan in 

Nederland. Landelijke maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het Eredivisie 

seizoen 2019-2020 van zowel de mannen als vrouwen is stilgelegd. Dit betekent 

dat FC Twente is geëindigd op een 14e plaats en FC Twente Vrouwen op een 

3e plaats. Het seizoen 2020-2021 begon met twee thuiswedstrijden waarbij 

publiek welkom was. Daarna bleef het stil in de voetbalstadions in Nederland. 

De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op FC Twente en daarmee ook op 

Scoren in de wijk. Voor FC Twente betekent dit dat het geen wedstrijden kon 

organiseren van wedstrijden met publiek, met als gevolg een forse daling van 

inkomsten. 

Als men terug kijkt naar het jaar 2020 voor Scoren in de wijk dan kan 

geconcludeerd worden dat de stichting een redelijk goed jaar heeft gedraaid, 

ondanks de invloed van de coronacrisis. Op bestuurlijk niveau zijn er enkele 

mutaties geweest. Per 1 januari is Han Zomer toegetreden tot het bestuur. Hij 

vervangt hiermee John van der Vegt. Per 1 februari is Albert Pieter Frankenhuis 

benoemd als nieuwe voorzitter van Scoren in de wijk. Hij vervangt hiermee Jan 

Bron die de rol als ad interim voorzitter heeft vervuld vanaf 1 juli 2019. Jan 

Bron vervult hiermee sinds 1 februari weer de rol als secretaris. Wij danken John 

nogmaals voor zijn inzet. 

In 2020 zijn er de nodige ontwikkelingen geweest in relatie tot de partners. 

Met wooncorporatie Ons Huis en Holland Casino zijn nieuwe overeenkomsten 

gesloten. Daarnaast zijn de overeenkomsten met de Gemeente Hengelo, 

Gemeente Enschede en Welbions verlengd. Dit geeft de stichting een bevestiging 

dat het zich positief verder heeft ontwikkeld en dit zich uitbetaalt in de steun 

van al deze partners. Wij danken nogmaals alle partners voor hun steun, die 

onmisbaar is om projecten en activiteiten te kunnen uitvoeren.

Ondanks de coronasituatie heeft Scoren in de wijk in 2020 zich wel kunnen 

inzetten voor vele burgers in de regio Twente die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken, onder de vlag van FC Twente. Het project ‘Turkse Tukkers aan Zet’ 

heeft in 2020 op volle toeren gedraaid. 51 Turkse gezinnen (130 personen) 

hebben vele activiteiten uitgevoerd om beter te integreren in de Nederlandse 

samenleving. Het project Supporter van Elkaar heeft in januari 2020 de 1e prijs 

‘Maatschappelijk Project Eredivisie 2019’ gewonnen en is verder opgeschaald 

in Enschede, Hengelo en Oldenzaal. In november won de stichting zijn tweede 

prijs van het jaar. Het project Passend Sporten won de 3e prijs ‘Maatschappelijk 

Project Eredivisie 2020’.  Bij vele projecten en activiteiten is op een creatieve 

manier het contact in stand gebleven met de deelnemers. Er is een pilot gestart 

om ons gezamenlijk in te zetten voor ex-gedetineerden en hen ondersteuning te 

bieden om terug te keren in de samenleving, onder de naam ‘Terug in de wijk’.

In 2021 worden de coronamaatregelen hopelijk versoepeld, zodat wij ons weer 

volop kunnen inzetten voor mensen in de regio Twente die een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken, want daar staan wij voor. Voor u ligt het jaarverslag 2020. 

Wij wensen u veel leesplezier!
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WIJ	HALEN	TUKKERS	VAN	
DE	RESERVEBANK	EN	ZETTEN	ZE	IN	
DE	BASIS,	OMDAT	IEDERE	TUKKER	EEN	
KANS	VERDIENT	OM	TE	SCOREN

‘‘

TIJDLIJN	PROJECTEN

2005
2006
2007
2008

2009
2010

2013
2015

2017

2018

Oprichting Scoren in de wijk

Start Gezonde voetbalcursus op scholen

Gestart Voetbalcursus

Start Scoren door scholing

Start Scoren met Gezondheid

Eerste Sander Boschker Toernooi

Eerste FC Twente Cup 

Oprichting Voetbalkoor

Start Hengelose Es 

Start De Schatkist

Eerste voetballessen bij ‘t Roessingh

Start Sportieve inburgering

Start Supporter van Elkaar

Start Passend Sporten

Start Walking Football

Start Turkse Tukkers aan Zet

SCOREN 
IN	DE	WIJK	IN	
CIJFERS

15 3.125514
PROJECTEN UNIEKE	DEELNEMERSACTIVITEITEN

VERZORGINGS-
GEBIED

Start Scoren in de 

wijk in Berflo Es, 

Hengelo in 2005

Het verzorgingsgebied 

is de regio Twente, 

bestaande uit 14 

gemeenten

Sinds 2010 ook

projecten buiten 

Enschede & Hengelo

Enschede

Hengelo

SOCIAL	MEDIA

292 VOLGERS

384 VOLGERS

507 VOLGERS

423 VOLGERS

ONZE	AANPAK
Op een creatief en eigenzinnige 

manier geven we regiobewoners een 

steuntje in de rug.

WIE	ZIJN	WIJ?	
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zit in het DNA van FC Twente. 

‘Noaberschap’ is een centrale pijler van de club. Met ‘Noaberschap’ wil de club haar 

sociaal maatschappelijke betrokkenheid tonen en een structurele bijdrage leveren 

voor kansengelijkheid in de regio Twente. Scoren in de wijk vervult voor een groot 

deel deze sociaal maatschappelijke betrokkenheid en richt zich op het verhogen van 

kansengelijkheid van kwetsbare mensen in Twente, gekoppeld aan maatschappelijke 

vraagstukken. Daarvoor wordt de verbindende en mobiliserende kracht van FC Twente 

ingezet. Het vertrekpunt is altijd de behoeftevraag van ‘de burger’. 

Naast ‘Noaberschap’ is de club zich bewust dat MVO meer is dan sociaal 

maatschappelijke betrokkenheid. Op het gebied van duurzaamheid en het 

realiseren van een prettige werkomgeving, inclusief personeelsbeleid, streeft 

de club ernaar om de nodige stappen te zetten in de komende jaren. De 

solidariteitsgedachte om wat terug te doen voor de samenleving in de regio 

Twente wordt echter al jaren in daden omgezet via de stichting FC Twente, 

scoren in de wijk. Scoren in de wijk heeft sinds 2005 een status verworven 

waar men trots op mag zijn. Via een onorthodoxe aanpak in samenwerking 

met maatschappelijke partners zijn vele en succesvolle projecten geïnitieerd, 

ontwikkeld en uitgevoerd. Alles staat hierbij in het teken van kansengelijkheid 

en een sociaal-maatschappelijk sterkere regio Twente. Het levert hiermee ook 

een bijdrage aan de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties: 

1. Geen armoede, 3. Goede gezondheid en welzijn, 4. Kwaliteitsonderwijs, 5. 

Gendergelijkheid, 8. Waardig werk en economische groei en 10. Ongelijkheid 

verminderen. Scoren in de wijk kan en wil het verschil maken in het dagelijks 

leven van bewoners uit de regio die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Daar staan wij voor. 

WAT	WILLEN	WIJ?
De stichting heeft een professionaliseringslag gerealiseerd sinds 2018, mede 

door de verantwoordelijkheden die het als zelfstandig opererende organisatie 

heeft gekregen. De organisatie zal verder worden doorontwikkeld, onder meer 

door het financiële fundament te verstevigen, de communicatie te verbeteren en 

de medewerkers mogelijkheden te bieden voor (bij)scholing. Scoren in de wijk 

zal zich daarnaast blijven inzetten om haar netwerk van partners te versterken en 

uit te breiden. Enerzijds door intensief contact te onderhouden met haar huidige 

partners. Anderzijds door nieuwe maatschappelijke partnerschappen te realiseren, 

met daarbij de focus op samenwerking met het bedrijfsleven. De stichting gelooft 

namelijk in de kansen die er liggen voor bedrijven om samen maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen. Om de maatschappelijke impact in de regio 

Twente te continueren is het van belang dat Scoren in de wijk haar creatieve en 

eigenzinnige aanpak behoudt, inspeelt op nieuwe maatschappelijke vraagstukken 

met innovatieve projecten en daarnaast nog meer inzicht krijgt in welke positieve 

effecten het veroorzaakt met haar projecten. Hiervoor zal een ‘verandertheorie’ 

worden ontwikkeld op zowel stichtingsniveau als projectniveau. Scoren in 

de wijk koerst enerzijds op het intensiveren en het bewaken van de huidige 

succesfactoren, anderzijds op het realiseren van haar strategische doelstellingen. 

Hoe de stichting dit wil bereiken van 2021 tot en met 2023 wordt op pagina 12 

geschetst aan de hand van vier strategische pijlers.

SCOREN	IN	DE	WIJK

4

S
coren in de W

ijk  |  Jaarverslag 2
0

2
0

Oldenzaal



medewerkers en vrijwilligers, die kundig en gepassioneerd zijn. Ze dragen het 

FC Twente logo met trots. In ons stichtingsbestuur zijn diverse maatschappelijke 

geledingen vertegenwoordigd met een sterke verankering en netwerk in de 

Twentse samenleving. Bij al onze activiteiten gebruiken we het clublogo, 

zetten we FC Twente-ambassadeurs ((oud-)spelers, speelsters, stafleden en 

prominenten) in en benutten we de clubfaciliteiten (De Grolsch Veste in 

Enschede, FC Twente Trainingscentrum in Hengelo en Sportcampus Diekman in 

Enschede) op de momenten dat deze van meerwaarde zijn om mensen een zetje 

in de goede richting te geven.

ONS PLAN
Vanuit de missie en de visie is er in 2019 een strategie ontwikkeld om de 

vertaalslag te realiseren naar het beleid van de stichting. De strategie is 

gepresenteerd aan de hand van een schema dat leidend is voor zowel het bestuur 

als de MVO-manager. Dit is en blijft onze koers voor de komende jaren.

In 2020 is uitvoering gegeven aan het schema dat ontwikkeld en vastgesteld 

is door het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers van Scoren in de wijk, in 

2019. De medewerkers hebben de subthema’s van dit schema vertaald naar 

SMART geformuleerde doelstellingen voor 2020. In 2020 is, ondanks de 

corona situatie, hard gewerkt om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. 

Gedurende het jaar zijn de ontwikkelingen gemonitord en bijgesteld aan de hand 

van overlegmomenten met het hele team na elk kwartaal. Eind 2020 is de balans 

opgemaakt en zijn de doelstellingen geëvalueerd met alle medewerkers. 

Gekoppeld aan de subthema’s zijn in 2020 doelstellingen geformuleerd en 

daarbij de volgende resultaten gerealiseerd:
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HOE	DOEN	WIJ	DAT?
Met de verbindende en mobiliserende kracht van FC Twente willen en kunnen we 

een verschil maken in het dagelijks leven van bewoners uit de regio. We maken 

daarbij gebruik van de neutrale positie van een voetbalclub. Dat betekent dat 

zaken minder ‘bedreigend’ worden ervaren en we daardoor zaken gemakkelijker 

kunnen aankaarten. We zien, scheppen en benutten kansen en leveren een 

bijdrage aan de leefbaarheid in vele wijken en buurten in Twente. Dat doen we 

samen met de belangrijke steun, inzet, kennis en ervaring van onze lokale en 

regionale partners. Maar wel op onze eigenzinnige en creatieve manier. Soms 

tegen de stroom in, maar altijd door deuren te openen die voor anderen gesloten 

blijven.

We doen dat door goed te luisteren naar de behoeftevraag, niet praten over 

mensen maar goed luisteren naar mensen. Op straten in buurten en wijken 

signaleren we vaak veelvoorkomende knelpunten die mensen ervaren in hun 

dagelijks leven. We verdiepen ons in deze knelpunten door data en input van 

maatschappelijke organisaties en professionals te achterhalen. Vervolgens kijken 

we wat er al gebeurt om deze knelpunten te reduceren en of we bestaande 

initiatieven of interventies kunnen ondersteunen door samen te werken. Mocht 

er geen bestaand aanbod zijn, dan initiëren we sociaal-maatschappelijke 

projecten en voeren deze uit. Projecten voor diverse doelgroepen waaronder 

kinderen, jongeren, ouderen, kwetsbare gezinnen, mensen met een verstandelijke 

of een lichamelijke beperking, statushouders, etnische minderheden en (ex)

gedetineerden. Kennis, kunde en menskracht die wij zelf niet hebben, halen 

we – met onze partners – in huis. Bestaande initiatieven die aansluiten bij 

onze werkwijze steunen en versterken we. Onze stichting werkt met betrokken 



RESULTATEN STRATEGIE EN BELEID 2020

STRATEGISCHE	PIJLER	-		VOORTZETTING	MAATSCHAPPELIJKE	IMPACT	
IN DE REGIO TWENTE SUBTHEMA	1:	BINDING	VERSTERKEN	SUPPORTERSVERENIGINGEN

Doelstelling:  Minimaal 7 supportersverenigingen zijn betrokken geweest bij projecten Scoren in de wijk.

Resultaten:  Met 4 supportersverenigingen is contact gelegd, namelijk met SV Hengelo die een cheque aan de stichting heeft   

  uitgereikt en de samenwerking bij het project Supporter van Elkaar. Met SV Glanerbrug is samengewerkt bij De Schatkist  

  en Heya de Keu. Bij SV Haaksbergen en De Vriendenkring met Heya de Keu.

Conclusie:  Niet behaald. Wel een start gemaakt met 4 supportersverenigingen, maar geen 7.

SUBTHEMA	2:	BINDING	VERSTERKEN	FC	TWENTE	VROUWEN
Doelstelling:  Minimaal 1x per maand worden speelsters van FC Twente Vrouwen ingezet bij een project Scoren in de wijk.

Resultaten:  In 8 verschillende maanden is een speelster ingezet van de FC Twente Vrouwen.

Conclusie:  Niet behaald. Vele activiteiten geannuleerd wegens corona. 8 van de 12 maanden is het resultaat dus gedeeltelijk bereikt.

SUBTHEMA	3:	BINDING	VERSTERKEN	MARKETING	EN	COMMUNICATIE
Doelstelling:  Clubwatchers (journalisten) worden meer geïnformeerd over Scoren in de wijk.

Resultaten:  In september 2020 is gesproken met Leon ten Voorde (clubwatcher TC Tubantia).  

  Scoren in de wijk kan informatie sturen naar TC Tubantia.

Conclusie:  Gedeeltelijk bereikt. De doelstelling is niet SMART geformuleerd. Er is geen structurele en zichtbare verbetering gerealiseerd.

SUBTHEMA	4:	STEVIGERE	POSITIE	SCOREN	IN	DE	WIJK	BINNEN	FC	TWENTE
Doelstellingen:  Maatschappelijke vraagstukken FC Twente breed oppakken met alle afdelingen. 2x per maand wordt een speler  

  ingezet bij een project. 1x per jaar is er een presentatie over Scoren in de wijk bij FC Twente 1, FC Twente Vrouwen  

  en FC Twente/Heracles Voetbalacademie. 

Resultaten:  Coronasituatie is clubbreed opgepakt door wekelijks hierover in gesprek te gaan welke bijdrage de club clubbreed kan  

  doen. In totaal is 12x een speler en/of technisch staflid van FC Twente 1 ingezet. In 4 maanden (januari-februari-  

  oktober-november) is de inzet van 2x per maand gehaald. Er is alleen een presentatie gegeven bij FC Twente 1 vanuit  

  alle afdelingen over de verwachte inzet en betrokkenheid in maatschappelijke en commerciële activiteiten, niet bij de  

  FC Twente Vrouwen en de Voetbalacademie.

Conclusie:  Er zijn 3 doelstellingen geformuleerd die gedeeltelijk zijn bereikt.
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SUBTHEMA	3:	‘AANDACHT	VOOR	ELKAAR’	IS	HET	CENTRALE	VERTREKPUNT
Doelstelling:  Dit blijft een centrale werkhouding.

Resultaat:  Werkhouding is in stand gehouden volgens het team.

Conclusie:  Dit zijn geen goed geformuleerde subthema en doelstelling. Het is een werkhouding en behoort tot  

  de identiteit van Scoren in de wijk.

SUBTHEMA	2:	KRITISCH	KIJKEN	NAAR	HUIDIGE	IMPACT	VAN	PROJECTEN,	ONDERSTEUND	MET	
KWALITATIEF	ONDERZOEK
Doelstelling:  Bewust worden van impact niet-gesubsidieerde projecten Scoren in de wijk.

Resultaten:  Her-erkenning Scoren met Gezondheid uitgevoerd van maart t/m september. Project erkend als  

  gecombineerde leefstijlinterventie t/m 2023. MVO-manager is gestart met een cursus   

  ‘impactmanagement’. Supporter van Elkaar heeft een nulmeting verricht in september 2020 bij de  

  drie deelnemende groepen. In december heeft Scoren in de wijk zich aangemeld bij de Eredivisie  

  om te participeren in een pilot om de maatschappelijke waarde van projecten in kaart te brengen.

Conclusie:  Gedeeltelijk bereikt. We zijn gestart en hebben stappen gezet. Dit is echter een continue proces.

SUBTHEMA	1:	TOENAME	ZICHTBAARHEID	IN	HET	VERZORGINGSGEBIED	VAN	FC	TWENTE 

Doelstelling:  Minimaal 2x per maand een project van Scoren in de wijk via FC Twente in de spotlights zetten. 

Resultaten:  Totaal 5x een project in spotlights op www.fctwente.nl, in totaal 49 berichten geplaatst op de 

  website, 4 artikelen in de TC Tubantia, 3 items op RTV Oost, 3x een artikel in het BASIS magazine    

  en Presentatiegids. Gemiddelde toename van 39% volgers op sociale media kanalen Scoren in de wijk. 

Conclusie:  Doelstelling niet gehaald, maar wel forse toename zichtbaarheid Scoren in de wijk in de regio Twente.

STRATEGISCHE	PIJLER	-		INTENSIVEREN	VERBINDING	MET	FC	TWENTE



SUBTHEMA	1:	PERSONEELSBELEID	VERBETEREN
Doelstelling:  Een functieboek en een salarismodel worden vastgesteld. Op basis hiervan worden persoonlijke gesprekken met  

  elke medewerker uitgevoerd.

Resultaten:  Een functieboek is ontwikkeld en vastgesteld. Medewerkers hebben inspraak gehad in het formuleren van de   

  functieprofielen. Een salarismodel is ontwikkeld met als referentiekader CAO Sociaal werk. Er zijn per medewerker  

  2 persoonlijke gesprekken gevoerd in 2020. 2 medewerkers hebben bijscholing gevolgd in 2020, met ondersteuning  

  van Scoren in de wijk.

Conlusie: Doelsteling is gerealiseerd.

SUBTHEMA	2:	ORGANISATIEMODEL	OPTIMALISEREN	(AFSTEMMING	BESTUUR/MEDEWERKERS/VRIJWILLIGERS)
Doelstelling:  Er wordt minimaal 1 bijeenkomst georganiseerd waarbij het algemeen bestuur en alle medewerkers elkaar   

  informeren over hun rol binnen Sidw.

Resultaten:  Een gezamenlijke bijeenkomst is nog niet georganiseerd in 2020, mede vanwege de coronasituatie. Het bestuur  

  heeft een algemeen reglement ontwikkeld en vastgesteld.

Conclusie:  Niet gerealiseerd.

SUBTHEMA	3:	UITSTRALING	/	PROFESSIONALITEIT	VERSTERKEN
Doelstellingen:  Bij elke activiteit van Scoren in de wijk draagt de projectmedewerker dezelfde kleding van de stichting om   

  professionaliteit uit te stralen. Logo en/of naam Scoren in de wijk bedrukken op kleding.

Resultaten:  Dit is met ups en downs verlopen aangezien niet bij elke activiteit medewerkers dezelfde kleding hebben   

  gedragen. Uiteindelijk draagt elke projectmedewerker sinds september kleding met een Scoren in de wijk logo.

Conclusie:  Gerealiseerd.

SUBTHEMA	4:	BEWUSTZIJN	OPTIMALISEREN	OVER	POSITIONERING	SCOREN	IN	DE	WIJK
Doelstellingen:  Niet gespecificeerd in 2020.

Resultaten:  Eerste stap is om deze pijler te vertalen naar een doel dat wij hiermee willen bereiken

Conclusie:  Niet gerealiseerd.

SUBTHEMA	1:	LOKALE	PARTNERSCHAPPEN	REALISEREN	IN	DE	REGIO,	GERICHT	OP	MAATWERK
Doelstellingen:  Niet gespecificeerd in 2020.

Resultaten:  Eerste stap is om deze pijler te vertalen naar een doel dat wij hiermee willen bereiken

Conclusie:  Niet gerealiseerd.

SUBTHEMA	2:	DUIDELIJKHEID	CREËREN	OVER	PARTNERSCHAPPEN	SCOREN	IN	DE	WIJK
Doelstellingen:  Opstellen partnermodel (algemene partners, projectpartners).

Resultaten:  Partnerschappen met huidige partners zijn afgerond en getekend. Alleen de samenwerking met   

  de Universiteit Twente is niet vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Er is in kwartaal 3 en   

  4 gewerkt aan een partnermodel. Een eerste concept is afgerond en wordt verder opgepakt in het   

  eerste kwartaal van 2021.

Conclusie:  Gedeeltelijk gerealiseerd.

\

SUBTHEMA	3:	TOENAME	SAMENWERKING	MET	BUSINESSCLUBS	/	BEDRIJFSLEVEN
Doelstellingen:  Minimaal € 50.000,- aan inkomsten genereren voor Scoren in de wijk vanuit het bedrijfsleven

Resultaten:  Met het Holland Casino is een partnerschap gesloten, de opbrengst is nog onbekend. € 50.000,-   

  aan inkomsten gaat niet gehaald worden vanuit het bedrijfsleven. Vanaf juni 2020 zijn er    

  gesprekken gevoerd met bestuursleden Scoren in de wijk, de directie en de commerciële afdeling   

  van FC Twente over een maatschappelijk businessmodel. In het eerste en tweede kwartaal in  

  2021 moet dit plan afgerond worden, start dient plaats te vinden in 2021-2022.

Conclusie:  Niet gerealiseerd, wel eerste stappen gezet.
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STRATEGISCHE	PIJLER	-		ORGANISATIEONTWIKKELING STRATEGISCHE	PIJLER	-		VERSTERKING	EN	UITBREIDING	EIGEN	NETWERK



12 13

S
coren in de W

ijk  |  Jaarverslag 2
0

2
0

S
co

re
n 

in
 d

e 
W

ijk
  

|  
Ja

ar
ve

rs
la

g 
2

0
2

0

STRATEGIE

Wĳ halen Tukkers 
van de reservebank 
en zetten ze in de 
basis, omdat iedere 
Tukker een kans 
verdient om te 
scoren

Wĳ zetten de 
verbindende en 
mobiliserende 
kracht van FC 
Twente in

Wĳ leveren een 
bĳdrage aan het 
verhogen van de 
leefbaardheid

Wĳ handelen op 
een creatieve en 
eigenzinnige 
manier

Behoeftegericht 
inspelen op 
maatschappelĳke 
vraagstukken 
in de regio Twente

Intensiveren 
verbinding met 
FC Twente

Organisatie-
ontwikkeling

Versterking en 
uitbreiding eigen 
netwerk

Inspelen op coronasituatie 
m.b.t. doelgroep/projecten

Signalering en achterha-
len behoeftevraag

Duidelĳkheid creëren over 
partnerschappen

Toename samenwerking 
bedrĳfsleven

Kritisch kĳken naar impact 
van bestaande projecten

Deskundigheidsbevordering 
en professionalisering

Betrokkenheid / rol bestuur 
t.o.v. organisatie

Toename zichtbaarheid 
activiteiten Scoren in de wĳk

Delen van ervaringen / 
projecten / netwerk 

Binding versterken zes 
afdelingen FC Twente.

Stevigere positie Scoren in 
de wĳk binnen governance 
FC Twente 

Platform realiseren van 
oud-FC Twente spelers 

BEDOELING

KERNPRINCIPES

BELEIDSTHEMA’S

SUBTHEMA’S
DOELSTELLINGEN

Vanuit een inventarisatie bĳ partners en 
samenwerkende organisaties over de 
behoeftevraag en/of maatschappelĳke 
vraagstukken in de regio Twente worden 
minimaal 3 vraagstukken tussen januari en 
december 2021 geïntegreerd in één van de 
projecten van Scoren in de wĳk

1

In de periode van januari t/m december 2021 
zĳn binnen FC Twente zes afdelingen structu-
reel betrokken bĳ bestaande en/of nieuwe  
projecten van Scoren in de wĳk

2

Bĳ de projecten FC Twente Cup, Voetbalcur-
sus en Heya de Keu een 'verandertheorie' 
model ontwikkelen in 2021 en een meetin-
strument toepassen om impactmeting te 
verrichten en hiermee inzicht te krĳgen in de 
(maatschappelĳke) e�ecten die wĳ 
veroorzaken binnen deze projecten

3

De social media kanalen Twitter, Facebook, 
Instagram en LinkedIn hebben in januari 
2022 50% meer volgers en in het kader van 
professionalisering wordt een YouTube-ka-
naal opgezet, waarbĳ in het eerste jaar mini-
maal 
10 video's geplaatst worden van 
verschillende projecten / activiteiten, om zo 
onze activiteiten beter in beeld te brengen

4

€ 50.000,- realiseren aan inkomsten 
vanuit 
het bedrĳfsleven d.m.v. minimaal 3 
maatschappelĳke partnerschappen van 
januari t/m december 2021

5

Beleid & Strategie



WAAR	ZIJN	WIJ	ACTIEF	?
Het verzorgingsgebied van Scoren in de wijk is hetzelfde als die van FC Twente. 

Dit gebied betreft gemeenten uit de regio’s Twente, Salland en de Achterhoek 

in Nederland en gemeenten uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen in Duitsland. 

Scoren in de wijk is in 2005 gestart in de wijk Berflo Es in Hengelo, gelegen 

naast het FC Twente Trainingscentrum. In de loop der jaren heeft de stichting 

haar werkzaamheden uitgebreid en uitgevoerd in overige wijken in Hengelo. 

Na deze uitbreiding in Hengelo zijn er ook projecten ontwikkeld en activiteiten 

uitgevoerd in Enschede en sinds 2019 ook structureel in Oldenzaal. Sinds 2010 

zijn er ook projecten en activiteiten incidenteel uitgevoerd in de regio Twente. 

Voorbeelden zijn Nijverdal, Hellendoorn, Hof van Twente, Borne, Haaksbergen 

en Losser. In 2020 is het merendeel van de activiteiten uitgevoerd in de steden 

Enschede, Hengelo en Oldenzaal. 

De werknemers en de vrijwilligers van Scoren in de wijk werken vanuit FC Twente-

accommodaties. Dit zijn het FC Twente Trainingscentrum in Hengelo, stadion De 

Grolsch Veste en Sportcampus Diekman in Enschede. Vele activiteiten vinden 

plaats op deze locaties.

Daarnaast zijn de werknemers en de vrijwilligers te vinden in wijken en 

buurten, voornamelijk in Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Hier wordt intensief 

samengewerkt met vele maatschappelijke partners op diverse ontmoetingslocaties 

zoals wijk- en buurtcentra, verzorgingstehuizen en bij sportverenigingen.

ONTMOETINGSRUIMTE	‘SCOREN	IN	DE	WIJK’
In De Grolsch Veste heeft Scoren in de wijk, naast kantoorplekken, op de derde 

verdieping (box 199/200) tijdens wedstrijden en op niet-wedstrijddagen, de 

beschikking over een ruimte met toegang voor maximaal 50 bezoekers. In 

deze ruimte kunnen deelnemers en partners van projecten gebruik maken om 

wedstrijden te bezoeken en vergaderingen, (les)bijeenkomsten en evenementen 

te organiseren. Dit is een bewuste keuze die is ingegeven door de positie van de 

stichting, die de verbinding met de samenleving op deze inspirerende plek in een 

voetbalstadion tot uiting wil brengen. Begin 2016 kreeg deze ontmoetingsplek de 

naam “Scoren in de Veste”. Vanaf 2019 is deze ruimte verder gegaan onder de 

naam “Ontmoetingsruimte Scoren in de wijk”.

Het jaar 2020 kan voor de ontmoetingsruimte als een verloren jaar worden 

beschouwd. Parallel met de corona-maatregelen van de overheid voor FC 

Twente en stadion De Grolsch Veste moest ook de ontmoetingsruimte tot twee 

keer toe worden gesloten. In september 2020 konden nog een beperkt aantal 

toeschouwers worden toegelaten bij twee thuiswedstrijden van FC Twente. 

Echter, de ontmoetingsruimte voor deze twee wedstrijden is onderverhuurd, 

vanwege de commerciële verplichtingen van FC Twente aan haar skyboxhouders. 

Kort daarna werd door de tweede lockdown de toestroom van toeschouwers ook 

weer onmogelijk gemaakt en konden ook de geplande vergaderingen buiten 

wedstrijddagen geen doorgang vinden. Dat is jammer, omdat deze ruimte zich 

steeds meer begon te ontwikkelen tot een drukke ontmoetingsplek waar naast 

de wedstrijden ook bijeenkomsten en vergaderingen konden worden gehouden 

van projecten en partners van Scoren in de wijk. Onduidelijk is nog hoe zich 

dit voor 2021 gaat ontwikkelen. Deze toekomst is nog in nevelen gehuld 

hoewel de verwachting is dat gaandeweg het jaar de situatie weer zal worden 

genormaliseerd.

MET	WIE	STAAN	WIJ	IN	CONTACT	?
Scoren in de wijk staat in contact met veel mensen en organisaties in de 

regio Twente, onze externe stakeholders. Met veertien organisaties heeft 

Scoren in de wijk een samenwerkingsverband gesloten. Gezamenlijk wordt 

ingezet om een maatschappelijke bijdrage te leveren voor de regio Twente. 

In elk samenwerkingsverband is maatwerk gerealiseerd door het beleid en de 

doelstellingen van zowel de partner als van Scoren in de wijk te verbinden met 

elkaar. Deze beleidsmatige binding wordt vertaald naar een plan van aanpak met 

projecten en activiteiten die in de praktijk worden uitgevoerd. De uitvoering wordt 

door overlegmomenten tussen elke partner en Scoren in de wijk gemonitord, 

geëvalueerd en bijgesteld, aan de hand van een gekozen overlegfrequentie door 

de partner.

PARTNERS	MET	EEN	SAMENWERKINGSVERBAND
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MAATSCHAPPELIJKE	ORGANISATIES
• Sportverenigingen

• Wijkplatforms

• Wijkcentra

• Buurthuizen

• Zorg- en welzijnsinstellingen

• Onderwijsinstellingen

• Maatschappelijke stichtingen

• Maatschappelijke afdelingen/stichtingen betaald 

voetbalorganisaties

• Subsidieverstrekkers

• Culturele instellingen



WAT	VOOR	EEN	ORGANISATIE	ZIJN	WIJ	?	
Scoren in de wijk is een sociaal maatschappelijke stichting. De stichting 

heeft als doel het vervullen van een maatschappelijke rol in de gebieden 

waaruit de achterban van de voetbalclub FC Twente afkomstig is. Deze rol 

betreft het verbeteren van de leefsituatie van personen, groepen, wijken 

en/of gemeenschappen. Scoren in de wijk tracht haar doel onder meer te 

bereiken door het inzetten van eigen medewerkers, vrijwilligers, faciliteiten 

en prominenten van FC Twente. In samenwerking met haar gelieerde 

stakeholders en al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn.

HOE	IS	ONS	BESTUUR	VORMGEGEVEN	?	
Scoren in de wijk bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks 

bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit vijf of meer natuurlijke personen. 

Deze personen zijn algemeen bestuurslid. Het dagelijks bestuur bestaat uit 

drie of meer natuurlijke personen. De drie personen bekleden de functies 

van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het algemeen bestuur stelt het aantal algemeen bestuurders vast. De 

voorzitter van het algemeen bestuur wordt benoemd door het bestuur van 

FC Twente, op voordracht van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur 

stelt het aantal dagelijks bestuurders vast. Het algemeen bestuur kan uit 

het dagelijks bestuur een voorzitter aanwijzen.

WIE	ZIT	ER	IN	HET	BESTUUR?
Hiernaast volgt een overzicht van de bestuursleden.

ORGANISATIE	EN	WERKWIJZE
Algemeen bestuur Nevenfuncties

Voorzitter Dhr. A.P. Frankenhuis
Voorzitter SKIK Twente, Interim WOAB en 
Gouden ambacht

Secretaris Dhr. J. Bron

Voorzitter RvT Stichting Enschedese Speeltuinen, Voorzitter 
Stichting van Heekpark, Voorzitter Stichting Restauratie en 
Innovatie in de Bouw in Overijssel, Bestuurslid Maatschap-
pij voor Niverheid en Handel, departement Twente

Penningmeester Dhr. G.H.M. Veger
Directeur Pool Management Groep, Bestuurslid stichting 
Goal, Lid raad van toezicht RIBW Overijssel, Lid raad van 
commissarissen Wilminktheater

Algemeen 
bestuurslid

Dhr. S.A.H. Denters Emeritus-hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente

Algemeen 
bestuurslid

Dhr. H. Zomer

Directeur MBO College voor Management & Organisatie 
ROC van Twente, Bestuurslid Stichting Praktijkleren, 
Voorzitter RvT Bewonerscollectief De Hagedoorn Almelo, 
Voorzitter Bestuur De Slinger Almelo

Algemeen 
bestuurslid

Dhr. H.J.M. Rupert
Directeur Welbions, Voorzitter Jeugdfonds Sport en 
Cultuur Hengelo Borne

Algemeen 
bestuurslid

Dhr. R.H.J. Engbers
Directeur-eigenaar EN Adviseurs, Strategische 
samenwerking en sociale gebiedsontwikkeling, 
Bestuurslid Stichting Betekeniseconomie Twente

Dagelijks bestuur

Voorzitter Dhr. A.P. Frankenhuis
Voorzitter SKIK Twente, Interim WOAB en 
Gouden ambacht

Secretaris Dhr. J. Bron

Voorzitter RvT Stichting Enschedese Speeltuinen, Voorzitter 
Stichting van Heekpark, Voorzitter Stichting Restauratie en 
Innovatie in de Bouw in Overijssel, Bestuurslid Maatschap-
pij voor Niverheid en Handel, departement Twente

Penningmeester Dhr. G.H.M. Veger
Directeur Pool Management Groep, Bestuurslid stichting 
Goal, Lid raad van toezicht RIBW Overijssel, Lid raad van 
commissarissen Wilminktheater16 17
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HOE	WERKT	HET	BESTUUR	?		
Het algemeen bestuur van Scoren in de wijk vergadert circa een keer per drie 

maanden. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen 

te roepen, dit dient schriftelijk te gebeuren. De vergaderingen van het algemeen 

bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering 

bijeenroept.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur. Bij zijn 

afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De secretaris notuleert 

de vergaderingen en deelt de notulen na de vergadering per e-mail met alle 

bestuursleden.

Het dagelijks bestuur is belast met het besturen van de stichting voor zover dit 

bestuur niet is opgedragen aan het algemeen bestuur.

De volgende taken zijn opgedragen aan het algemeen bestuur:

• het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en het geven van richtlijnen aan 

het dagelijks bestuur voor de uitoefening van zijn taak;

• het goedkeuren van besluiten van het dagelijks bestuur als dat bij of krachtens de 

statuten is voorgeschreven;

• het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 5 van de statuten;

• het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 7 lid 4 van de 

statuten;

• het vaststellen, het wijzigen of het intrekken van een reglement als bedoeld in 

artikel 9 van de statuten;

• het vaststellen van een beleidsplan;

• het vaststellen van de staat van baten en lasten of de jaarrekening en het 

jaarverslag; 

• het besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting of ontbinding.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en zetten zich 

vrijwillig in voor Scoren in de wijk, op persoonlijke titel. 

Het algemeen bestuur heeft in 2020 een bestuurlijk reglement vastgesteld. Het 

‘Reglement bestuur stichting FC Twente, scoren in de wijk’ is een aanvulling op 

de statuten van stichting FC Twente, scoren in de wijk. 

HANDELEN	WIJ	ETHISCH	EN	INTEGER	?	
Omdat Scoren in de wijk een sociaal maatschappelijke stichting is, is het 

van groot belang dat de stichting ethisch en integer handelt. Aangezien vele 

bestuursleden en medewerkers werkzaam zijn of vrijwilligerswerk uitvoeren bij 

organisaties waar Scoren in de wijk mee samenwerkt is het van belang om hier 

bewust van te zijn. 

Wij geven hier vorm en inhoud aan in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het 

bestuur en de MVO-manager zijn verantwoordelijk om hier toezicht op te 

houden en te bewaken dat er ethisch en integer wordt gehandeld. In het 

bestuur vinden er bijvoorbeeld situaties plaats waarin bestuursleden mogelijke 

belangenverstrengeling vroegtijdig melden en daardoor niet worden betrokken in 

de besluitvorming om deze belangenverstrengeling te voorkomen.

 

HOE	DELEN	WIJ	INFORMATIE	?
Op de website https://www.fctwente.nl/club/maatschappelijk wordt wekelijks 

verslag gedaan van de activiteiten. Daarnaast wordt er jaarlijks verslaglegging 

gedaan via een jaarverslag. Dit jaarverslag wordt openbaar gesteld op eerder 

benoemde website.

Door de toenemende trend van digitalisering in de hedendaagse samenleving is 

Scoren in de wijk ook actief op sociale media. In 2019 heeft de stichting haar 

social-media-kanalen uitgebreid. Scoren in de wijk heeft een eigen Facebook, 

Instagram, Twitter en LinkedIn account.

Scoren in de wijk stemt daarnaast met de communicatie-afdeling van FC Twente 

af welke berichten wel of niet gezamenlijk worden gecommuniceerd en vanuit 

welk platform.

HOE	GAAN	WIJ	OM	MET	FINANCIËN	?
Het bestuur van Scoren in de wijk zorgt ervoor dat de administratie van de 

instelling zodanig is ingericht, dat daaruit duidelijk de aard en omvang blijkt van:

• de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer 

van de stichting en de aard en de omvang van andere uitgaven van de 

stichting;

• de inkomsten van de stichting;

• het vermogen van de stichting.

Het boekjaar van Scoren in de wijk is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is 

verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en 
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bestuur van mening is dat potentiële risico’s besproken dienen te worden in de 

bestuursvergadering dan wordt dit op de agenda geplaatst van de eerstvolgende 

bestuursvergadering.

De MVO-manager heeft daarnaast structureel contact met projectleiders en 

projectmedewerkers om de voortgang van projecten en activiteiten te bespreken. 

Zowel op individueel niveau als in een groepssetting. Op deze manier probeert 

de stichting zoveel mogelijk (potentiële) risico’s te signaleren en vroegtijdig op te 

lossen.

ANBI STATUS
De stichting FC Twente, scoren in de wijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Scoren in de wijk is een ANBI instelling omdat het zich voor minstens 90% 

inzet voor het algemeen nut.

HOE	GAAN	WIJ	OM	MET	PRIVACY	EN	VEILIGHEID?
De stichting hecht veel waarde aan privacy en veiligheid. Zowel van bestuursleden, 

medewerkers, vrijwilligers, partners en deelnemers van projecten. 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele Europese Unie dezelfde 

privacywetgeving geldt. Scoren in de wijk heeft op basis van deze wetgeving een 

privacyverklaring opgesteld die aan de voorwaarden voldoet van de AVG- wetgeving, 

en deze geplaatst op haar website. De privacyverklaring van Scoren in de wijk is te 

vinden op https://www.fctwente.nl/club/maatschappelijk/scoren-in-de-wijk. 

Elke bestuurder, medewerker, stagiair, vrijwilliger dient in het kader van veiligheid 

een Verklaring Omtrent goed Gedrag (VOG) aan te leveren bij de stichting.
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de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. 

De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande 

bedoelde termijn aan alle bestuurders.

De MVO-manager coördineert het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag.

De jaarrekening laat het bestuur controleren door een onafhankelijke accountant. 

Deze brengt verslag uit over zijn onderzoek en deelt dit met het bestuur. 

De begroting wordt elk kalenderjaar in het laatste kwartaal voorafgaand aan het 

betreffende jaar voor de begroting vastgesteld door het algemeen bestuur.

De dagelijkse financiële boekhouding wordt gecoördineerd door een financieel 

administratief medewerkster, in overleg met de MVO-manager en de 

penningmeester.

WIE	WERKEN	ER	BIJ	ONS	?	
In 2020 hebben er 15 medewerkers gewerkt voor Scoren in de wijk, waarvan 

10 medewerkers in dienst zijn bij Scoren in de wijk en 5 medewerkers 

gedetacheerd. Er is in 2020 afscheid genomen van Olivier Amelink, Sevilay 

Luiken-Dalli en Kamile Adali. Daarnaast is Jorieke Bodde per 1 juli aangesteld 

als projectmedewerkster en Rik Platvoet wordt ingehuurd per 1 september 

als projectmedewerker. De bestaande regelingen zijn gecontinueerd en 

geactualiseerd met de partners gemeente Enschede, gemeente Hengelo, 

Domijn, FC Twente Vrouwen en het ROC van Twente. Dit betreft de invulling van 

combinatiefunctionarissen en detacheringsovereenkomsten.

HOE	BEPERKEN	WIJ	RISICO’S?	
De risico’s worden beperkt doordat de MVO-manager potentiële (financiële) risico’s 

dient te signaleren en te melden bij het dagelijks bestuur. Indien het dagelijks 
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15
PROJECTEN 

3125
UNIEKE	DEELNEMERS

514
ACTIVITEITEN

69
ORGANISATIES
waarmee wij samenwerken

4. PROJECTEN 
EN RESULTATEN
Scoren in de wijk heeft weer vele projecten en activiteiten uitgevoerd. Sinds 

maart 2019 worden de dagelijkse activiteiten nog beter in kaart gebracht aan de 

hand van een maandelijkse activiteitenkalender. Dit hoofdstuk geeft een overzicht 

van de projecten en de bereikte resultaten. De resultaten per project zijn verder 

uitgewerkt in de volgende pagina’s.

PARTNERS

1. ANDERS INBURGEREN

• 46	ACTIVITEITEN
• 20	DEELNEMERS
• 138 UREN ACTIVITEITEN

SAMENWERKING	MET:

DOELSTELLING:
De statushouders laten inburgeren door middel van bewegen

ACTIVITEITEN:

• De digibeten onder de deelnemers geholpen met het thuis lesgeven

• Ondersteund met het thuis lesgeven voor de kinderen 

• Sportprogramma's gemaakt voor kind en volwassene (elke week een 

nieuwe opdracht in Oldenzaal)

• Op Sesamstraattaal de maatregelen keer op keer toegelicht

• Huisbezoekjes gehad wanneer de maatregelen het toelieten

• Lessen verzorgd wanneer de maatregelen het toelieten

RESULTATEN:

Elke deelnemer moet 600 uur aan dit project deelnemen. Deze uren 

zijn verdeeld over school, werk en bewegen. 14 deelnemers hebben 

het traject afgerond en ze zijn nu doorgestroomd naar werk. We hebben 

niet goed in kaart welke deelnemers er door dit project zijn aangehaakt 

bij een sportvereniging.

VERBETERPUNTEN:
1. Betere communicatie vanuit de organisaties

2. Meer op de persoonlijke ontwikkeling gaan zitten i.p.v. het 

groepsbeeld.
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2.	FC	TWENTE	CUP	

• 117 ACTIVITEITEN
• 223	DEELNEMERS
• 540	UUR	ACTIVITEITEN

SAMENWERKING	MET:

DOELSTELLINGEN:
1. Jongeren in Twente tussen de 11 en 17 jaar verder ontwikkelen op sociaal-

emotioneel  en maatschappelijk vlak door het uitvoeren van diverse wijkgerichte 

activiteiten.

2. Maatschappelijke wijkactiviteiten uitvoeren met een preventief oogmerk, 

namelijk het voorkomen van overlast, criminaliteit en het onttrekken aan de 

maatschappij.

3. Vanuit de maatschappelijke gedachte van FC Twente iets terug willen doen 

voor de achterban. In dit geval een groot regionaal wijkentoernooi voor 25 

jongerenteams. 

ACTIVITEITEN:

Op 3 december 2019 is er een nieuwe editie van de FC Twente Cup van start 

gegaan. Maar liefst 211 jongeren waren aanwezig in De Grolsch Veste om 

gezamenlijk af te trappen. In totaal hebben 24 teams uit de hele regio deelgenomen 

aan het project. De teams die dit jaar deelnemen verspreiden zich over de hele 

regio, waarbij Enschede zoals gebruikelijk de meeste teams aflevert. Ook zijn er 

2 teams uit Duitsland die deelnemen aan het project. Daarnaast zijn er teams uit 

Oldenzaal, Hengelo en Glanerbrug en Rijssen. Het project duurt 5 maanden waarbij 

de teams sociale buurtklussen, oefenwedstrijden en trainingen uitvoeren. De sociale 

buurtbijdrages vormen hierin de rode draad. Voor de activiteiten zijn punten te 

verdienen en bij 250 punten ben je gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi.  

Er zijn wederom tal van mooie buurtbijdrages uitgevoerd door de teams, zoals hulp 

bij wijkactiviteiten, opschoonacties, inzamelingsacties, activiteiten met ouderen 

etc. Daarnaast is er ook een aantal steunbetuigingen geweest voor mensen in de 

zorg die te maken hebben gehad met Coronazorg. Door Corona hebben we het 

project eerder moet stilleggen. Het eindtoernooi heeft op het laatste moment geen 

doorgang gevonden door de slechte weersvoorspellingen. Door aanscherpingen van 

de coronamaatregelen is het niet gelukt een geschikt alternatief te vinden waardoor 

het toernooi deze editie is komen te vervallen.

RESULTATEN:

Voor dit project zijn geen specifieke meetinstrumenten ingezet om het effect te 

meten bij jongeren. Het beoogde eindtoernooi heeft i.v.m. corona geen eindtoernooi 

gehad.  

VERBETERPUNTEN:
1. Nadenken en ontwikkelen van effectmeting. Wat bereiken we hiermee en wat 

willen we hiermee bereiken. 

2. Meer samenwerking met partners en gemeente
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3. PASSEND SPORTEN

• 16	ACTIVITEITEN
• 13	DEELNEMERS
• 96	UREN	ACTIVITEITEN

SAMENWERKING	MET:

DOELSTELLINGEN:
Kinderen met een niet verstandelijke beperking tussen 7 en 13 jaar een 

op-maat ingerichte sportcursus aanbieden, met als doel een stap maken 

naar een reguliere of passende sportclub. 

ACTIVITEITEN:
• 3 kennismakingslessen door FC Twente, scoren in de wijk

• 5 sport & spel lessen door FC Twente, scoren in de wijk

• 2 weerbaarheidslessen door Raymond van Kammen

• 8 gastlessen door diverse sportclubs uit Hengelo

4.	GEZONDE	VOETBALCURSUS

• 80 ACTIVITEITEN
• 468	DEELNEMERS
• 1168	UREN	ACTIVITEITEN

SAMENWERKING	MET:
• 25 basisscholen per seizoen

DOELSTELLINGEN:
Het doel is bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling en daarbij 

bewustwording creëren van een gezonde leefstijl, door het klassikaal uitvoeren van 8 

thema ingerichte sportclinics.

ACTIVITEITEN:
We hebben dit schooljaar/ projectjaar natuurlijk te kampen gehad met de sluiting 

van de basisscholen waardoor veel scholen niet konden deelnemen aan dit 

cursusjaar. Dit hebben we gedeeltelijk opgelost door het vinden van creatieve 

oplossingen. Zo hebben we thuisoefeningen met prijsvragen en YouTube-filmpjes 

gelanceerd en zijn bij enkele scholen aan het online lesprogramma van de school 

toegevoegd. Ook enkele spelers van FC Twente zijn aangeschoven om met de klas 

in gesprek te gaan. In januari 2020 is een tevredenheidsonderzoek afgelegd bij 22 

verschillende scholen. Dit heeft met name betrekking gehad op het organisatorische, 

logistieke en inhoudelijke deel. De bevindingen zijn over het algemeen zeer positief, 

waarbij er nog wel ruimte is voor vernieuwing en doorontwikkeling. 

RESULTATEN:
In 2020 heeft het project t/m maart doorgelopen. I.v.m. corona heeft 

geen 5de groep kunnen starten. Van de 13 deelnemers in de laatste 

groep zijn er 6 kinderen structureel bij een sportvereniging actief.

VERBETERPUNTEN:
Continuering laten plaatsvinden van het project in Hengelo en 

Enschede, aangezien de behoeftevraag nog steeds aanwezig is vanuit 

de doelgroep.

RESULTATEN:
Betreft een gangbaar doorlopend traject zonder specifieke 

monitoring bij kinderen en betreft doorstroming of verbetering van 

de leefstijl. Wel is er in januari een enquête gehouden onder 22 

docenten van diverse scholen waarbij onderzoek is gedaan naar 

tevredenheid en verbeterpunten.

VERBETERPUNTEN:
1. Plan ontwikkelen voor effectmeting

2. Professionaliseren in uitstraling 

3. Onderscheidend worden als project
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5.	WALKING	FOOTBALL	&	BEWEGEN	 
IN BALANS

• 96	ACTIVITEITEN
• 60	DEELNEMERS
• 192 UREN ACTIVITEITEN

SAMENWERKING	MET:
• Federatie Enschedese voetbalverenigingen

 

 

DOELSTELLINGEN:
1. Het verder uitbreiden van het Walking Football onder de reeds bestaande 

voetbalverenigingen in Twente en in Duitsland 

2. Via Walking Football ouderen te stimuleren te gaan bewegen. Niet 

clubgebonden ouderen als doelgroep zien te bereiken. 

3. Bewegen in Balans verder ontwikkelen als instrument om ouderen meer te 

laten bewegen  

ACTIVITEITEN:	

Walking Football

De activiteiten van het project Walking Football waren het afgelopen jaar 

minimaal, wat uiteraard zijn oorsprong vindt in de coronapandemie. Dat is ook 

af te lezen uit het feit dat er geen toernooien en demo’s hebben plaatsgevonden. 

Toch was de opkomst, nadat de teugels een ietwat konden worden gevierd, 

verrassend hoog, wat aangeeft dat het enthousiasme onder de deelnemers groot 

is. Een aspect mag niet onvermeld blijven en dat is het feit dat door medewerking 

van Jan Prophitius via het Ouderenfonds er een heuse WF song is geproduceerd, 

wat door opnames in de Grolsch Veste mede tot stand is gekomen.

Bewegen in Balans

Het project Bewegen in Balans is in 2020 tot stand gekomen via medewerking 

van Eddy Pasveer en Dennis Wiggers waardoor zoals hierboven vermeld ouderen 

de kans krijgen om laagdrempelig te gaan sporten. Het project sloeg aan, mede 

door publicaties in de lokale media en ontwikkelde flyers. Inmiddels zijn er 

ruim 30 deelnemers die twee keer per week op de Sportcampus Diekman hun 

lichamelijke conditie proberen te verbeteren. Ook hier ligt dit nu noodgedwongen 

stil, maar de verwachting is als eenmaal de beperkingen worden opgeheven de 

toestroom weer groot zal zijn.   

RESULTATEN:
Doel is mede om deelnemers die niet clubgebonden zijn te laten aansluiten bij  

een reguliere sportvereniging. Exacte cijfers hieromtrent zijn niet beschikbaar, 

maar een aantal deelnemers is wel lid geworden van een vereniging.

VERBETERPUNTEN:
1. Uitbreiding WF naar niet clubgebonden deelnemers

2. Bewegen in Balans verder uitbreiden 

3. Genereren van financiën/subsidies
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6.	SCOREN	MET	GEZONDHEID

• 13 ACTIVITEITEN
• 173	DEELNEMERS
• 3981 UUR ACTIVITEITEN

SAMENWERKING	MET:
Gemeente Almelo, Hengelo, Enschede, Welzijnsorganisaties (Avedan Almelo, Alifa 

Enschede en Wijkracht Hengelo) ROC van Twente, Vrijwilligerswerkorganisaties 

M-Pact, Sportbedrijf Almelo, Sportaal, LifeGoals, ROC van Twente, Huis voor Taal 

en Meedoen, RMC medewerkers van De Twentse Belofte, Cultuurcoach gemeente 

Enschede, Stadsbank, Loket Leren en Werken, Djopzz, RAP-team, Humanitas, 

Zekere Basis, Fact-Jeugd, Wijkteams, RAP-team, Beweegmakelaar Wijkracht, 

diverse sportverenigingen, bedrijfsleven,50/50 Werkcentrum Leger des Heils, 

Resto van Harte, Diëtistenpraktijk Twente, Livio, Power activeringscentra, Domijn, 

Menzis, Gemeente Oldenzaal, WBO Wonen, Welbions, Saxion Hogeschool, 

Ons Huis

ACTIVITEITEN:
Scoren met gezondheid (SMG) is een gezonde leefstijl interventie van stichting 

FC Twente, scoren in de wijk en het ROC van Twente. In 2020 hebben 173 

personen in 7 groepen deelgenomen in een traject van 13 weken per groep, 

verspreid over de steden Hengelo en Enschede. Opvallend is dat er een toename 

is qua werving en benadering van jongeren om deel te nemen aan de interventie.  

Door de omstandigheden rondom corona zijn er in 2020 5 groepen niet 

uitgevoerd. Veel deelnemers stromen door en starten opnieuw in 2021.

RESULTATEN:
In totaal zijn 3 jong volwassenen niet gestart of gedurende het traject 

uitgevallen. De uitstroom van deze groep is als volgt:  9 personen zijn 

gestart of aangemeld bij het ROC van Twente, 2 personen zijn gestart 

of worden begeleid naar vrijwilligerswerk, 2 deelnemers starten met 

dagbesteding bij de Visiegroep  Enschede en Arbe Dienstverlening 

Hengelo, 1 deelnemer is gestart met de module Educatie Taal richting 

Techniek  als voorbereiding op een entreeopleiding, 2 personen 

zijn gestart bij De Opstap Dagbesteding en activering in Hengelo 

(fietstechniek en kookgroep), 2 personen zijn gestart of doen tegelijk 

met Scoren met gezondheid een traject bij 50/50 Werkcentrum van 

het Leger des Heils, 14 personen gaan in 2021 opnieuw starten met 

Scoren met gezondheid, 6 deelnemers hebben geen vervolg of het is 

niet bekend, 2 personen starten met intensieve hulpverlening. Daarbij 

hebben zich 5 personen opgegeven voor het sporten via Sportaal via 

LifeGoals in Enschede.

VERBETERPUNTEN:
1. Duidelijker krijgen van visie en ambitie

2. Het ontwikkelen van een goed evaluatie-instrument en 

monitoringsprogramma 

3. Werving (i.v.m. niet meer doorgaan van DOEN Beurzen)

4. Didactische verbeteringen rondom positieve gezondheid 
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7.	SUPPORTER	VAN	ELKAAR

• 30 ACTIVITEITEN
• 39	DEELNEMERS
• 1020 UUR ACTIVITEITEN

IN	SAMENWERKING	MET:
Gemeente Hengelo, Gemeente Enschede, Gemeente Oldenzaal, welzijn, 

woningbouwverenigingen, Humanitas, wijkteams, sportverenigingen, 

organisaties voor vrijwilligerswerk, leerwerk trajecten, werkplein Twente, taal 

organisaties, Universiteit van Twente, Provincie Overijssel, Vriendenloterij, 

COA Hooghagen, supportersverenigingen, businessgeledingen FC Twente, 

Domijn, Welbions, WBO Wonen, Ons Huis, Menzis, Saxion Hogeschool.

ACTIVITEITEN:
Supporter van elkaar is een wijkgericht, integrale gezinsbenadering voor 

kwetsbare gezinnen met daarin individuele begeleiding (maatwerk) per gezin. 

Positieve gezondheid, sport als middel, cultuur, gezondheid en meedoen 

in de maatschappij vormen de basis van dit programma. Het traject, met 

groepsbijeenkomsten, duurt 18 weken en alle gezinnen hebben daarin twee 

bijeenkomsten per week. De ene bijeenkomst is op de ochtend, alleen voor 

de ouders met activiteiten gericht op hun persoonlijke doelen en thema’s 

gericht op deze doelen. De andere bijeenkomst is op de middag en die zijn 

voor het hele gezin. Dan worden er sport, spel en uitjes georganiseerd. Het 

is de bedoeling dat ouders en kinderen deze activiteiten samen doen. Als je 

positieve dingen doet als gezin doorbreek je een negatieve spiraal en dat heeft 

een groot effect. Naast het bieden van ondersteuning heeft het traject ook een 

signalerende functie en biedt het een ingang aan de partners om in contact te 

8.	DE	SCHATKIST	VAN	FC	TWENTE

• 1 ACTIVITEIT
• 25	DEELNEMERS
• 10 UREN ACTIVITEITEN

SAMENWERKING	MET:

ACTIVITEITEN:
1 bijeenkomst in de Hof van Twente in maart 2020.

RESULTATEN:
Normaliter zou er sprake zijn van gemiddeld 1 bijeenkomst per maand, maar 

vanwege het coronavirus heeft er slechts 1 bijeenkomst plaatsgevonden.

VERBETERPUNTEN:
1. Vervanging muzikant

2. Uitbreiding aantal oud-spelers

3. Blijvende herinnering voor deelnemers

RESULTATEN:
De resultaten in 2020 zijn natuurlijk door de coronamaatregelen niet tot 

nauwelijks behaald. De gezinnen hebben van het traject van 18 weken 

maar 4 weken mee kunnen maken en waren net op het punt om hun doelen 

te formuleren. 2 vrouwen zijn door het duwtje en met hulp van SVE gaan 

solliciteren en hebben werk gevonden en zijn daar enorm blij mee. 1 vrouw 

is vrijwilligerswerk gaan doen en daarnaast ervaren we veel waardering 

van de deelnemende gezinnen dat we contact met ze blijven houden en 

iedere keer weer activiteiten bedenken (gezinsactiviteiten, gezond koken, 

in beweging blijven, enz.). We bellen ze zeer regelmatig om te horen 

hoe het gaat en ook dat vinden ze fijn. Wanneer het kon/kan, binnen de 

coronamaatregelen, sporten we 1x per week een uur met de ouders en de 

kinderen apart. Ze hebben met sinterklaas en kerstcadeautjes gekregen van 

Scoren in de wijk en FC Twente.

VERBETERPUNTEN:
1. inzet meetinstru¬menten positieve gezondheid 

2. tegenprestatie van de gezinnen organiseren 

3. werving van de gezinnen goed organiseren
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9.	FC	TWENTE	VOETBALKOOR

• 21 ACTIVITEITEN
• 524	BEZOEKERS
• 42 UUR ACTIVITEITEN

SAMENWERKING	MET:
Speeltuin De Jeugd Hengelo, Huuskes

ACTIVITEITEN:
20 optredens en wekelijks een repetitie uitgezonderd de schoolvakanties. 

Optredens die stonden ingepland:  bij zorginstellingen en FC Twente in De 

Grolsch Veste korendag Amusing Hengelo.

10. HENGELOSE ES

• 10 activiteiten (exclusief individuele activiteiten van overige projecten 

Scoren in de wijk)

• Wekelijkse inloopmogelijkheid in een appartement aan de Jan Tooropstraat 

voor een kop koffie/thee

• 500 bezoekers (exclusief bezoekers van overige projecten Scoren in de wijk)

• 40 uur activiteiten, (exclusief uren individuele activiteiten van overige 

projecten Scoren in de wijk)

• Projecten Gezonde Voetbalcursus, FC Twente Cup, Turkse Tukkers aan Zet, 

Supporter van Elkaar, Heya de Keu, Walking Football, De Schatkist, Passend 

Sporten en Sportclinics worden uitgevoerd in Oldenzaal

SAMENWERKING	MET:
Wijkcentrum Hengelose Es

Wijkagent

ACTIVITEITEN:
Samen met Welbions zet Scoren in de wijk zich in voor het verhogen van de 

leefbaarheid in de wijk ‘de Hengelose Es’ om meer verbondenheid te creëren en 

activiteiten te helpen organiseren voor mensen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken.

RESULTATEN:
Hiervoor is samen met o.a. de wijkagenten en Wijkkracht de 

mogelijkheid geboden om vanuit een appartement aan de Jan 

Tooropstraat  te werken. Er zijn veel gesprekken gevoerd met 

buurtbewoners en organisaties. Ook zijn we actief geweest bij 

een opleverfeest van een van de flats. Hier is een aantal nieuwe 

contacten opgedaan. Dit heeft al geresulteerd in een kookgroep 

maar ook in allerlei ideeën om activiteiten te organiseren. Ook 

hebben we samen met Brandweer Twente een achttal oefeningen 

georganiseerd om meer bekendheid te krijgen in de buurt. 

De bedoeling is om samen met de brandweer nog een grote 

wijkoefening te houden en buurtbewoners hier een belangrijke rol in 

te geven. Dit alles kan leiden tot een hechtere en veiliger wijk.

VERBETERPUNTEN:
1. Band met bewoners versterken en continueren

2. Procescoördinator benoemen voor Oldenzaal breed

RESULTATEN:
Helaas maar 2 optredens zorginstelling bij Liberein in Enschede. 

En 1 optreden in februari in De Grolsch Veste bij  FC Twente tegen 

Heerenveen Daarna een stop van alle activiteiten vanwege de 

corona.

VERBETERPUNTEN:
1. repetities hervatten

2. optredens hervatten

3. nieuwe koorleden werven



36 37

S
coren in de W

ijk  |  Jaarverslag 2
0

2
0

S
co

re
n 

in
 d

e 
W

ijk
  

|  
Ja

ar
ve

rs
la

g 
2

0
2

0

11.	OLDENZAAL

• 10 activiteiten (exclusief activiteiten van overige projecten Scoren in 

de wijk)

• 100 projectdeelnemers (exclusief 400 bezoekers van overige 

projecten Scoren in de wijk)

• 40 uur activiteiten, (exclusief uren individuele activiteiten van 

overige projecten Scoren in de wijk) 

SAMENWERKING	MET:

ACTIVITEITEN:
Samen met de gemeente Oldenzaal en WBO Wonen zet Scoren in de 

wijk zich in voor het verhogen van de leefbaarheid in Oldenzaal om meer 

verbondenheid te creëren en activiteiten te helpen organiseren voor 

mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

RESULTATEN:
• 10 Sportclinics

• Projecten Anders Inburgeren (3 groepen), Gezonde Voetbalcursus 

(3 scholen), FC Twente Cup (4 teams), Turkse Tukkers aan Zet 

(4 gezinnen), Supporter van Elkaar (15 gezinnen), Heya de Keu, 

Walking Football (20 senioren), De Schatkist, Sportclinics worden 

uitgevoerd in Oldenzaal

VERBETERPUNTEN:
1. Samenwerking met WBO uitbreiden door o.a. een presentatie te 

geven bij WBO Wonen over Scoren in de wijk

2. Procescoördinator benoemen voor Oldenzaal breed

12. ENSCHEDE

• 10 activiteiten (exclusief individuele activiteiten van overige projecten 

Scoren in de wijk)

• Wekelijkse inloopmogelijkheid in een appartement aan de Jan Tooropstraat 

voor een kop koffie/thee

• 500 bezoekers (exclusief bezoekers van overige projecten Scoren in de wijk)

• 40 uur activiteiten, (exclusief uren individuele activiteiten van overige 

projecten Scoren in de wijk)

• Projecten Gezonde Voetbalcursus (7 scholen), FC Twente Cup (12 teams), 

Turkse Tukkers aan Zet (10 gezinnen), Supporter van Elkaar (15 gezinnen), 

Heya de Keu, Walking Football en Beweging in Balans ( 55 senioren), De 

Schatkist, Scoren met gezondheid (6 groepen) en Sportclinics worden 

uitgevoerd in Enschede

SAMENWERKING	MET:

ACTIVITEITEN:
Samen met de gemeente Enschede, Domijn en Ons Huis zet Scoren in de 

wijk zich in voor het verhogen van de leefbaarheid in Enschede om meer 

verbondenheid te creëren en activiteiten te helpen organiseren voor mensen die 

een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

2020 was een bijzonder jaar. Niet alleen corona bepaalde vele activiteiten in 

Enschede maar ook viel een de projectmedewerker voor Enschede door ziekte uit. 

Toch kunnen we ondanks dat terugkijken op een actief en bewogen jaar. 

Het jaar begon met o.a. deelname aan het Nationale Sportakkoord. Tijdens 

deze sessies zijn afspraken gemaakt tussen allerlei partijen in Enschede die 

zich bezighouden met sport. Ook werden nieuwe verbanden gelegd en nieuwe 

inzichten opgedaan. In Enschede maakt Scoren in de wijk deel uit van diverse 

sport en beweegteams. In Enschede Zuid proberen we met diverse partners 

zo goed als mogelijk samen te werken en elkaar te informeren. De laatste keer 

hebben we in de locatie de Posten in Wesselerbrink gekeken wat  we voor elkaar 

kunnen betekenen. Scoren in de wijk gaat o.a. helpen met de programmalijn 

doen en ontmoeten van Onze Buurt de Posten.

In Glanerbrug zijn de banden aangehaald met de Supportersvereniging 

Glanerbrug. Naast de gezamenlijke verspreiding van de Matchday-pakketten in 

Glanerbrug heeft deze snelgroeiende -vereniging zich al vaak van de goede kant 

laten zien door o.a. Sportcampus  Diekman en de Grolsch Veste op te knappen. 

Bij diverse acties in Glanerbrug spelen zij een belangrijke rol in o.a. werving. 

Veel activiteiten gingen helaas niet door ondanks dat er toch wel voorbereidingen 

waren getroffen zoals de Kidsrun van de marathon, Koningsspelen, Sportaaldag 

op het van Heekplein de Opendag van FC Twente, de fietstocht en BBQ van 

Walking Football. Ook werd de verspreiding van  de kerstpakketten voor eenzame 
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ouderen van Menzis op het laatste moment geannuleerd i.v.m. Corona. 

Gelukkig hebben wij toch ook veel activiteiten WEL door kunnen laten gaan. Zo 

hebben we dit jaar samen met de Samenwerkende Enschedese Speeltuinen (SES) 

de Jeugdviva kunnen helpen organiseren.  Bij diverse speeltuinen in Enschede 

(Tuindorp, Polboske, Smiley 2x en Glanerbrug 2x)  hebben we met een team 

diverse activiteiten georganiseerd.

Naast de ViVa hebben we samen met Domijn en SVEN een aantal instuif-

activiteiten georganiseerd. De opkomst was overweldigend. Het aantal 

deelnemers bij de flats aan de Broekheurne rondweg was 200 deelnemers, 

bij de Lintveldebrink op  de Wesselerbrink waren er  150 deelnemers en bij 

de heropening van het nieuwe Smileyveld bij de Magneet maar liefst 500 

deelnemers.

Ook hebben we samen met de verschillende wijkteams een groot aantal 

minimagezinnen blij kunnen maken met kaarten voor voetbalwedstrijden van FC 

Twente. De reacties van de gezinnen waren heel positief. Daarnaast heeft een 

weekendschool in Enschede gebruik kunnen maken van wedstrijdkaarten.

MANNENPRAATGROEP	MEKKELHOLT
De praatgroep is in 2020 een aantal keren bij elkaar geweest.  Veel activiteiten 

buiten het praten over voetbal hebben ze niet kunnen doen. Toch zijn ze 

wezen voetgolfen in Haaksbergen en hebben ze een voetbalster van de FC 

Twentevrouwen op bezoek gehad. Helaas is afgelopen jaar 1 van de leden van het 

eerste uur (dhr. Wilmink) overleden.  

Om toch in contact te blijven met de diverse walking footballers in de regio is er 

een nieuwsbulletin ontwikkeld onder de naam Walk On. Hierdoor blijft iedereen 

op de hoogte van alle ontwikkelingen en toernooien. Het is mooi om te zien dat 

er steeds meer vriendschappen onder deze senioren aan het ontwikkelen zijn. 

Erg leuk is dan ook dat er in samenwerking met het Ouderenfonds een lied is 

gemaakt “Weer aan de bal” dat gebruikt kan worden bij alle landelijke Walking 

footballevenementen.

Er waren dit jaar diverse toernooien  in binnen-  en buitenland gepland. Ook met 

name in het grensgebied zijn goede gesprekken gevoerd om samen op te trekken 

om Walking Football uit te breiden. Helaas zijn de meeste initiatieven uitgesteld. 

Wel is het Life Goals Zaalvoetbaltoernooi in samenwerking met Life Goals 

Nederland, Sportaal, Leger des Heils, Humanitas onder Dak, Mediant, RIBW en 

Sportclub Enschede doorgegaan. 



13.	TURKSE	TUKKERS	AAN	ZET

• 42	ACTIVITEITEN	(22	GROEPSACTIVITEITEN	 
EN	20	INDIVIDUELE	ACTIVITEITEN)

• 32	DEELNEMERS,	10	GEZINNEN
• 126	UUR	ACTIVITEITEN

SAMENWERKING	MET:
Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), Ministerie Uitvoering van Beleid

ACTIVITEITEN:
Voorbeelden van groepsactiviteiten zijn taallessen bij het ROC van Twente, 

klootschieten in Enter, stadswandelingen in Enschede, Oldenzaal en Goor, 

weerbaarheidstrainingen in Almelo en dialoogavonden in stadion De Grolsch 

Veste. Een bezoek aan de lokale bibliotheek en wijkcentra, wandelen en fietsen 

zijn voorbeelden van kleinschalige individuele activiteiten. 

RESULTATEN:
Door de Universiteit Twente is via een voormeting (T0) en een eindmeting (T1) 

een evaluatie uitgevoerd.

1. 1. In vergelijking tot de nulmeting is bij deelnemers de Nederlandse 

taalbeheersing aanzienlijk verbeterd. Van de deelnemers geeft 21% aan dat 

hun taalbeheersing sterk is verbeterd en 67% dat deze iets is verbeterd. Dit 

heeft o.a. te maken met het feit dat bij 48 deelnemers Intake- Toetsing en 

Taalschoolwerkplan (ITT) zijn afgenomen door het ROC. 40 personen zijn 

tijdens het project gestart met een traject Nederlandse taal bij het ROC. Ook 

hebben enkele gezinnen in kleinschalige activiteiten bezoeken gebracht aan 

de lokale bibliotheek. 

 

2. Uit de nul- en de eindmeting blijkt ook dat de kennis van Nederland 

aanzienlijk is verbeterd. De deelnemers geven dat ook zelf aan: 24% zegt 

veel meer kennis te hebben gekregen over Nederland en nog eens 41% 

zegt over iets meer kennis te beschikken. Dit heeft o.a. te maken met 

groepsactiviteiten, zoals een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam, 

dialoogavonden met Nederlanders en op kleinschalig lokaal niveau door een 

stadswandeling te doen in hun eigen stad.  

3. Uit de evaluatie blijkt voor wat betreft de maatschappelijke participatie dat 

deelnemers actief en deels met succes op zoek zijn gegaan naar betaald 

of vrijwilligerswerk: 19 deelnemers hebben dankzij het project tot nu 

toe een betaalde baan en/of vrijwilligerswerk gekregen en één deelnemer 

heeft een eigen zaak geopend. Ten opzichte van de nulmeting is de 

verenigingsparticipatie aanzienlijk toegenomen en 21% van de deelnemers 

zegt verenigingslid te zijn geworden. In de praktijk is bijvoorbeeld 

door zelforganisatie SC Barbaros (Turkse voetbalvereniging) i.s.m. de 

projectorganisatie een vrouwenelftal opgezet.  

4. Draagkracht. 42% van de deelnemers is van mening beter dan voorheen 

in staat te zijn om zelf te kunnen zorgen voor de eigen toekomst. Dit komt 

mogelijk door deelname aan weerbaarheidstrainingen en 5 deelnemers gaan 

starten met een entreeopleiding bij het ROC. 

5. Uniek is dat FC Twente, met een neutrale rol en enorme aantrekkingskracht, 

het voor elkaar heeft gekregen om de Turkse gemeenschap in Twente door 

middel van maatwerk in beweging te brengen. Dit heeft geresulteerd in 

het feit dat vele Turkse gezinnen uit meerdere generaties, die al jaren of 

decennia in Nederland woonachtig zijn, daadwerkelijk stappen hebben 

gezet en nog steeds bezig zijn om beter te integreren in de Nederlandse 

samenleving. Er is vanuit het niets in een korte tijd een geweldig platform 

ontstaan. 

6. Op 16 december 2020 is een online video conferentie georganiseerd voor 

circa 60 professionals, deelnemers, vrijwilligers en zelforganisaties van 

het project. Tijdens dit webinar is de evaluatie gepresenteerd en de kennis 

gedeeld, zijn de tussentijdse onderzoeksresultaten van de UT gepresenteerd 

en is de dialoog aangegaan over hoe de (concept) ontwikkelde methodiek 

geborgd kan worden in de regio Twente bij diverse gemeenten en binnen de 

Turkse gemeenschap. 

7. Een aantal welzijnsorganisaties in de grotere steden in Twente heeft 

aangegeven de begeleiding van de gezinnen voort te zetten dan wel nieuwe 

gezinnen te begeleiden in 2021. Het ROC van Twente kan (financiële) 

ondersteuning bieden voor deelnemende gezinnen in 2021 om te starten 

met een opleidingstraject, bijv. taallessen. 

8. FC Twente, scoren in de wijk borgt de methodiek in Enschede door deze 

aanpak te continueren in samenwerking met het DEAR project, i.s.m. 

stichting Connecting Hands, Belink Academy en de gemeente Enschede. 

De langetermijndoelstelling is, om in samenwerking met belangrijke en 

betrokken organisaties, een veilig inspiratie-platform te creëren voor 

migranten en/of statushouders om beter te integreren in de Nederlandse 

samenleving. Daarbij zullen o.a. het thuisgevoel, persoonlijke aandacht, 
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zelfontplooiing en interactie centraal staan. De doelstelling voor 2021 

en 2022 is om potentiële rolmodellen binnen de statushouders en niet 

westerse-migranten gemeenschappen, in de regio Twente, te trainen tot 

volwaardige rolmodellen. De rolmodellen zullen vervolgens als coach, 

begeleider, adviseur en trainer optreden binnen hun gemeenschappen om 

op de krachten van de doelgroep in te zetten, zodat ze in een vroeg stadium, 

sociaal economisch actief/actiever worden op basis van hun ambities en 

intrinsieke motivaties.

VERBETERPUNTEN:
1. Spin-off realiseren van projectmethodiek

2. Continueren begeleiding deelnemende gezinnen in 2021



14.	TERUG	IN	DE	WIJK	-	PILOT

SAMENWERKING	MET:
PI Almelo

Ontmoetingsclusters Enschede

ACTIVITEITEN:
Vanuit dit samenwerkingsverband wordt in een pilot getest of gezamenlijk steun 

kan worden geboden aan ex-gedetineerden die terugkeren in de Enschedese 

samenleving, zodat zij niet vervallen in oude (negatieve) patronen.

ONTMOETINGSRUIMTE	FC	TWENTE,	
SCOREN	IN	DE	WIJK

• 22 ACTIVITEITEN 
• 200	DEELNEMERS
• 300	UREN	INGEZET	VOOR	BIJEENKOMSTEN	

SAMENWERKING	MET:

DOELSTELLINGEN
Een ruimte beschikbaar stellen in De Grolsch Veste waar op zowel wedstrijddagen 

als niet-wedstrijddagen projectdeelnemers en/of partners van Scoren in de wijk 

worden uitgenodigd om bijeenkomsten bij te wonen en/of te organiseren.

ACTIVITEITEN:
Het jaar 2020 kan voor de ontmoetingsruimte als een verloren jaar worden 

beschouwd. Hoewel de signalen van een ophanden zijnde pandemie aan 

het begin van het jaar al wel aanwezig waren, was de impact naderhand 

enorm. Immers parallel met de maatregelen voor FC Twente moest ook de 

ontmoetingsruimte tot twee keer toe worden gesloten. Daar waar half dit jaar nog 

een beperkt aantal toeschouwers kond worden toegelaten was dit voor de SidW 

niet mogelijk, omdat de box werd onderverhuurd. Kort daarna werd door de tweede 

lockdown de toestroom van toeschouwers ook weer onmogelijk gemaakt en konden 

ook de geplande vergaderingen in de prullenbak worden gedeponeerd.  Dat is 

jammer omdat de ontmoetingsruimte zich steeds meer begon te ontwikkelen tot 

een plek waar naast de wedstrijden ook bijeenkomsten en vergaderingen konden 

worden gehouden. Onduidelijk is nog hoe zich dit voor het komende jaar gaat 

ontwikkelen, zowel qua tijdstip als ook qua mogelijkheden. Deze toekomst is nog in 

nevelen gehuld, hoewel de verwachting is dat gaandeweg het jaar de situatie weer 

zal worden genormaliseerd.

RESULTATEN:	-	

VERBETERPUNTEN:
Aanpassingen in het interieur van de ontmoetingsruimte
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RESULTATEN:
• Er is een menukaart ontwikkeld waarin het aanbod van 

de deelnemende organisaties overzichtelijk in kaart wordt 

gebracht en kosteloos wordt aangeboden

• In samenwerking met DJI en de PI Almelo wordt de menukaart 

aangeboden en onder de aandacht gebracht bij gedetineerden 

die op het punt staan om uit te stromen

• In 2020 hebben 3 gedetineerden gebruik gemaakt van de 

menukaart.

VERBETERPUNTEN
Het coronajaar zorgde ervoor dat er weinig contactmomenten zijn 

geweest tussen casemanagers en gedetineerden in de PI Almelo. 

Daarom is de pilot met een jaar verlengd in 2021.



5.	FINANCIËLE	VERSLAG	
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Het boekjaar 2020 is door Stichting FC Twente Scoren in de Wijk afgesloten met 

een negatief exploitatieresultaat van € - 24.452 (2019 negatief € -12.347).f

Exploitatie op hoofdlijnen   2020  2019

Opbrengsten projecten   €   405.979 €   654.306

Directe kosten projecten   €   428.312  €   556.217

     €    -22.333  €     98.089

Algemene en organisatiekosten  €       2.119 €   110.4361)

Exploitatieresultaat   €    -24.452 €    -12.347

Uit bovenstaande cijfers over de exploitatie blijkt een afname in de opbrengsten 

over 2020 (in vergelijking tot 2019) van circa € 249.000. Deze daling in de 

opbrengsten wordt met name verklaard door een aantal specifieke grote projecten. 

Zo was er in 2019 nog het Theaterproject “Vak-oud” met een opbrengst van circa 

€ 97.000. Daarnaast  zijn de activiteiten van een tweetal  grote maatschappelijke 

projecten ‘Supporter van elkaar’ en ‘Turkse Tukkers aan zet’,  in 2019 omvangrij-

ker geweest dan in 2020. 

Het project “Turkse Tukkers aan zet is begin 2021 afgesloten. Ondanks dat het 

Vermogen en schuldpositie   2020  2019

Eigen vermogen (a)   €   246.611 €   271.063

Kortlopende schulden   €   274.718 €   333.619

Balanstotaal (b)    €   521.329  €   604.682

Solvabiliteit (a/b*100 %)            47,3%          44,8%

project financiële en organisatorische tegenslag heeft gekend, kan worden gespro-

ken van een zeer geslaagd project met een grote meerwaarde voor alle deelne-

mers. Het financiële tekort op dit project heeft er met name voor gezorgd dat het 

totale exploitatieresultaat over 2020 op negatief € -24.452 is uitgekomen.

 De COVID-19 pandemie heeft natuurlijk ook invloed gehad op de activiteiten en 

heeft diverse beperkingen met zich mee gebracht voor de activiteiten. Ondanks 

die beperkingen konden toch veel initiatieven doorgang vinden. De stichting heeft 

geen gebruik hoeven te maken van specifieke financiële steunmaatregelen.

Ondanks het exploitatietekort over 2020 van € - 24.452, kan worden geconclu-

deerd dat de Stichting een gezonde financiële positie kent. Het eigen vermogen 

van de Stichting ten opzichte van de schuldpositie laat zich per 31 december 

2020 als volgt weergeven:

De eigen vermogenspositie van de Stichting is solide. De solvabiliteit per 31 

december 2020 ten opzichte van het voorliggende jaar is verbeterd naar 47,3 %, 

mede als gevolg van een daling van de kortlopende schulden. Deze daling van 

de kortlopende schulden, houdt verband met vooruit ontvangen subsidies voor 

diverse projecten. 

Voor het boekjaar 2021 heeft de Stichting een licht negatief exploitatie resultaat 

begroot van € - 2.000. Om meer financiële stabiliteit te krijgen, legt de stichting 

focus op het verder uitbreiden van relaties met (financiële -) samenwerkingspart-

ners  in het publieke domein en het bedrijfsleven.

Bovenstaande cijfers zijn afgeleid van de door het bestuur vastgesteld jaarreke-

ning over 2020. De gehele jaarrekening 2020 is door de extern accountant van 1) Met ingang van 2020 zijn de algemene opbrengsten en organisatiekosten zoveel mobelijk aan de projecten 
toegekend, om daarmee ook per project een duidelijk beeld van de integrale opbrengsten en kosten te hebben. 
Door deze herrubricering is vergelijking van deze post in 2020 met 2019 iniet zinvol



In het verslagjaar zien we hoe Scoren in de wijk en FC Twente vraagstukken 

aanpakken die bijdragen om kansengelijkheid te verhogen in Twente. Zo is er 

een grote inzet geweest voor kinderen met gedragsstoornissen, statushouders, 

jongeren die worstelden met de coronasituatie, mensen in een situatie van 

langdurige armoede en/of een ongezonde leefstijl en (Turkse) gezinnen die 

kampen met multi-problematiek en/of op het punt van integratie achterblijven. 

Het gaat hierbij vaak om de ontwikkeling van een aanpak die ook na de 

projectperiode overgedragen kan worden, zodat het project geborgd kan worden 

in de samenleving. Een en ander kan pas een vervolg krijgen na een evaluatie en 

bewezen impact in de regio Twente.

In 2021 zijn er nieuwe uitdagingen voor de stichting. De stichting heeft een 

zelfkritische blik, gericht op zowel haar projecten als de organisatieontwikkeling. 

Dit doet de stichting door enerzijds vanuit een strategie, beleid en concrete 

KPI’s de organisatie door te ontwikkelen en anderzijds door de maatschappelijke 

waarde van de projectresultaten in kaart te brengen. Via monitoring - bijvoorbeeld 

impactmeting via de ‘verandertheorie’ - en onderzoek, met ondersteuning van 

de partners Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, tracht de stichting om 

een beter beeld te krijgen welke maatschappelijke effecten wij al dan niet 

veroorzaken bij deelnemers. Hierdoor leert Scoren in de wijk wat succesfactoren 

en verbeterpunten zijn voor haar aanpak en werkwijze. Daarnaast kan de stichting 

hierdoor beter verantwoorden en communiceren naar haar stakeholders over 

de impact die wel of niet wordt gerealiseerd met de projecten. Partners en 

subsidieverstrekkers hebben hier in toenemende mate behoefte aan en dat is 

begrijpelijk. Dit houdt ons tevens scherp en proactief.

De grootste uitdaging is en blijft om mensen in de regio Twente te ondersteunen 

die daadwerkelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Scoren in de 

wijk is altijd voornemens om nieuwe projecten te initiëren die aansluiten op 

recente ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken. Dit gaan wij in 

kaart brengen door de behoeftevraag in kaart te brengen door enerzijds te 

luisteren naar mensen op straat en anderzijds deze vraag te inventariseren bij 

partners waar wij mee samen werken. Wij streven om in 2021 in te spelen op 

de vraagstukken eenzaamheid met het project Heya de Keu en laaggeletterdheid 

en digitale vaardigheden via het project ‘Knooi’n op de computer met FC 

Twente’. De aantrekkingskracht van FC Twente is groot, daarom willen wij in 

2021 meer en structureel samenwerken met zes afdelingen van FC Twente. 

Om de maatschappelijke waarde van onze projecten beter in kaart te brengen 

wordt zowel stichtingbreed als op projectniveau bij de projecten FC Twente 

Cup, Voetbalcursus en Heya de Keu een 'verandertheorie' ontwikkeld en een 

meetinstrument toegepast om impactmeting te verrichten en hiermee inzicht 

te krijgen in de (maatschappelijke) effecten die wij veroorzaken. In ons netwerk 

willen wij de huidige samenwerking versterken met onze partners en het netwerk 

uitbreiden door nieuwe partnerschappen aan te gaan. Met organisaties waarmee 

zowel de belangen van de betreffende organisatie als Scoren in de wijk behartigd 

worden, met daarbij de gezamenlijke insteek om een bijdrage te leveren aan 

sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de regio Twente. Ons huidige netwerk 

versterken willen wij in kaart brengen door eerst onderzoek te laten verrichten 

naar de samenwerking tussen huidige partners en Scoren in de wijk. Daarnaast 

wil de stichting € 30.000,- aan inkomsten realiseren vanuit het bedrijfsleven 

d.m.v. minimaal 3 maatschappelijke partnerschappen in  

2021-2022. Ongetwijfeld zijn er partners en bedrijven die via Scoren in de 

wijk hun MVO-beleid gestalte willen geven of krachten willen bundelen.  Enkele 

projecten vergen de komende jaren aandacht. De subsidieperiode van de 

bestaande projecten “Turkse Tukkers aan Zet” en “Supporter van Elkaar” naderen 

hun einde in 2021. Uit onderzoeksresultaten is gebleken dat deze projecten 

succesvol zijn, de stichting streeft ernaar om deze projecten te continueren en te 

borgen. 

6.	TOEKOMST

DE GROOTSTE UITDAGING IS EN 
BLIJFT	OM	MENSEN	IN	DE	REGIO	
TWENTE TE ONDERSTEUNEN DIE 
DAADWERKELIJK	EEN	STEUNTJE	IN	
DE	RUG	KUNNEN	GEBRUIKEN.	
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