DRAAIBOEK
AFTRAPWEEKEND BEN SPORTIEF & TOON RESPECT
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AFTRAPWEEKEND CAMPAGNE BEN SPORTIEF & TOON RESPECT
BINNEN OBA VOETBALCLUBS
Aanleiding
Op 23 oktober 2017 hebben alle Bredase voetbalclubs, COVS, Breda Actief, Werkgroep S&R
van OBA, Gemeente en KNVB een overeenkomst “Samen werken aan een veilig
sportklimaat” getekend. Doel hiervan was om zich in te zetten voor een veilig sportklimaat
op en rond de voetbalvelden. Er is toen ook afgesproken om samen te werken om dat doel
te bereiken door gezamenlijk een promotiecampagne S&R op te zetten en uit te voeren.
Gedachte is dat het veel effectiever en efficiënter is om vanuit alle clubs een
overkoepelende, herkenbare campagne uit te dragen i.p.v. ieder los voor zich; iedere club
kan hiernaast ook eigen acties (blijven) uitvoeren.
Ook Madese Boys is aangesloten bij dit project. Overal waar Breda wordt genoemd, doelen
we ook Teteringen, Ulvenhout, Bavel (allen gemeente Breda) en Made.

Wie willen we bereiken?
De doelgroep bestaat uit: spelers van jong tot oud, trainers/leiders, bestuursleden,
scheidsrechters, ouders/begeleiders en publiek.

Waarom Ben & Toon?
Als gebiedende wijs om het doel te bereiken is de boodschap: ben sportief en toon respect
naar elkaar. Maar naast een kreet kunnen dit ook 2 figuren zijn. Ben Sportief en Toon
Respect. Vroeger waren zij niet zo sportief en heetten ze Bennie (als kleine Ben en nie(t)
sportief) en Toonnie (idem). Ben en Toon gaan allerlei dingen vertellen en beleven op een
eigentijdse manier, met humor. Op deze manier gaan we de thema’s (normen en waarden,
gewenst gedrag e.d) rondom S&R onder de aandacht brengen.

Hoe gaan we de doelgroep uniform en doorlopend bereiken?
Met een mix van laagdrempelige en fysieke en digitale -ook online- media bereiken we
mensen op diverse manieren en momenten. Het herhalingseffect zorgt hierbij voor
herkenning. Per seizoen gaan we 4 thema’s belichten, zodat we gedurende het seizoen 4 x
nieuws kunnen brengen om de aandacht vast te houden.
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DEELNEMENDE VERENIGINGEN
Vereniging

Contactpersoon

Telefoon
nummer

E-mailadres

Advendo

René
Messersmid

renemessersmidsvadvendo@outlook.com

Baronie

Willem Hartmans
Nicole Jacet

Nicole.jacet@hotmail.com
hartmans8@casema.nl

Roeland Verbeet

Vrijwilligers@vvbavel.nl

Marian Hoogendijk
Wim Bekker

s-r@boeimeer.nl

Richard Betten

richard.betten@outlook.com

Amke van de Logt
Barbara Veltkamp

sr@rksvgroenwit.nl

Nol Havermans

nol.havermans@rkvvjeka.nl

Carla Flipsen
Jolanda Meeus

carlaflipsen@gmail.com
meeusmade@ziggo.nl

Ronald Ruedisueli

ronald.ruedisueli@gmail.com

Lia van Helden
Pieter van Ginneke

wilvanhelden@planet.nl
pvginneke@bredawest.nl

Toon Keulaars

Toon.Keulaars@gmail.com

Jean van de Wiel
Ivone Vossen

respect@tvcbreda.nl

TVC Breda

UVV’40

James Busch
Michael van Egeraat

jamesalexanderbusch@gmail.com
Michael.van.egeraat@uvv40.nl

Thom Flikweert

secretaris@wds19.nl

Bavel

Boeimeer

DIA

Groen Wit

JEKA

Madese
Boys

PCP

SAB

The
Gunners

WDS ’19
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PROMOTIE AFTRAP CAMPAGNE
Met het aftrapweekend vragen we aandacht voor onze gezamenlijke campagne “Ben
Sportief en Toon Respect”. Hier willen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen bij betrekken.
Communicatie naar buiten toe is hierbij erg belangrijk. Communicatie richting de leden en
ouders/verzorgers, maar ook communicatie richting de omgeving, zoals het inlichten van de
bezoekende verenigingen. Als werkgroep voorzien we jullie hiervoor van o.a. persberichten
en standaardbrieven. Wij stimuleren het gebruik van meerdere communicatiekanalen, zowel
online als offline. Denk ook aan de wijkgerichte media. Zij besteden graag aandacht aan het
onderwerp en het is meteen mooie gratis promotie voor jullie vereniging. De plaatselijke
media (BN de Stem, Stadsblad, Breda Bode en VoetbalinBreda) zal door de commissie S&R
namens TVC Breda worden uitgenodigd omdat daar de burgemeester het startsein zal
geven.
Hieronder een overzicht van de stappen die genomen moeten worden om iedereen vooraf
in te lichten over het aftrapweekend.
Stap 1: Bezoekende vereniging inlichten (week 36 2 t/m 8 september)
Zorg ervoor dat je alle bezoekende verenigingen inlicht over het aftrapweekend. Hiervoor
hebben wij een standaardbrief/mail voor toegevoegd in de bijlage ( zie bijlage 1) waar
informatie staat over het aftrapweekend m.b.t. de campagne Ben Sportief en Toon Respect.
Stap 2: Bestuur, commissies en vrijwilligers betrekken (week 36 2 t/m 8 september)
De hulp en aanwezigheid van vrijwilligers zoals bestuursleden, leden van commissie S&R,
wedstrijdsecretariaat en oudere jeugdleden zijn op deze dag van groot belang. Zorg ervoor
dat zij ook tijdig zijn ingelicht over de activiteiten die plaatsvinden tijdens het aftrapweekend
en vraag hen om mee te helpen om hier een fantastisch weekend van te maken.
Stap 3: Trainers/Coaches/Leiders betrekken (week 36 2 t/m 8 september)
Een aftrapweekend moet door de gehele vereniging worden gedragen, daarom is het
belangrijk dat trainers/coaches/leiders van de teams die thuis spelen meehelpen tijdens het
aftrapweekend. Zij kunnen al helpen bij de ontvangst van de eigen tegenstander door ze op
deze dag speciaal welkom te heten. Daarnaast mogen ze een rol krijgen bij het uitvoeren van
de geplande activiteiten, bijvoorbeeld bij de start (handen schudden) en het einde (erehaag
en/of foto) van de wedstrijden.
Stuur ze van te voren een mail om ze op de hoogte te brengen van hun rol tijdens het
aftrapweekend. In bijlage 4 vind je de brief/mail voor leden en ouders van leden van de
jongste jeugd (t/m de O12). In bijlage 5 de brief/mail voor leden en/of ouders van leden van
de oudere jeugd en senioren (vanaf de O13).
Stap 4: Eigen leden en ouders van leden inlichten (week 36, 2 t/m 8 september)
Zorg ervoor dat je ook de eigen leden en ouders van de jeugdleden inlicht over het
aftrapweekend. Hier hebben wij 2 verschillende brieven/mails voor toegevoegd in de bijlage.
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In bijlage 2 vind je de brief/mail voor leden en ouders van leden van de jongste jeugd (t/m
de O12). In bijlage 3 de brief/mail voor leden en/of ouders van leden van de oudere jeugd en
senioren (vanaf de O13). In deze brieven/mails staan een aantal activiteiten die tijdens het
aftrapweekend plaatsvinden benoemd.
Tijdens het aftrapweekend willen we ook graag de oudere jeugd van de vereniging
betrekken. Neem contact op met de jeugdelftallen vanaf (+/-) O15. Maak hen enthousiast en
zet ze in tijdens het aftrapweekend op de verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld bij de
welkomststand, als scheidsrechter, als "veld coördinator".
Stap 5: Verspreiden promotiematerialen (start week 36, 2 t/m 8 september)
5.1 Posters en flyers (zowel geprint als digitaal)
Jullie krijgen geprinte posters, flyers en WC stickers ter promotie van het aftrapweekend.
Zorg ervoor dat de posters in de kantine worden opgehangen en de flyers in de kantine
komen te liggen. De digitale posters en flyers kan je op de website plaatsen, in de
nieuwsbrief zetten en meesturen met de standaard brief/mails, maar bijvoorbeeld ook op de
social media kanalen plaatsen (bijvoorbeeld toevoegen aan een bericht).
5.2

Levensgrote Ben Toon figuren

Jullie krijgen 2 levensgrote Ben en Toon figuren (karton) in de eigen clubkleuren om
prominent neer te zetten. (onthullen tijdens het aftrapweekend).
5.3

Berichten via de Social Media (Facebookpagina/Twitter/Instagram/Snapchat)

Zet het programma op social media. Zo kunnen volgers kijken bij welke activiteiten ze
aanwezig zijn. Als duidelijk is dat er een bekend persoon voorbij komt, gebruik je dit in de
promotie. In bijlage 8 vind je voorbeeld berichten voor jullie eigen social media kanalen.
5.4

Winactie

Een "Ben &Toon-winactie" in aanloop naar het aftrapweekend trekt altijd extra aandacht op
social media. Denk bijvoorbeeld aan een quizvraag, filmpje van de beste yell, het beste idee
om de tegenstander welkom te heten, etc. De winnaar wordt door de club beloond
(individueel of als team). Op deze manier blijven leden en ouders van leden de social media
kanalen volgen, zo verhoog je de betrokkenheid bij het aftrapweekend.
Stap 6: Pers en media benaderen en uitnodigen (begin week 38, 16 t/m 22 september)
Vanuit de werkgroep zullen wij de regionale pers/media inlichten en uitnodigen voor het
aftrapweekend, maar wat nog beter werkt is als jullie als verenigingen zelf de pers/media
benaderen, want de kans op een (positieve) reactie en berichtgeving in de media is dan het
grootst. Hebben jullie een unieke actie tijdens het aftrapweekend, neem dit dan mee in jullie
tekst.
Wij hebben voor jullie een voorbeeld tekst toegevoegd (zie bijlage 7). Deze kunnen jullie
aanpassen en gebruiken bij het benaderen van de pers/media. Ook zal separaat per mail een
contactoverzicht van relevante media worden toegestuurd.
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ACTIVITEITEN AFTRAPWEEKEND BEN SPORTIEF EN TOON RESPECT
1. Welkom op ons sportpark
Het aftrapweekend van de campagne Ben Sportief en Toon Respect moet natuurlijk starten
met een warm welkom voor iedereen die op het sportpark komt! Voel je als vereniging
verantwoordelijk voor je leden en gasten en bied ze indien mogelijk een kopje koffie en/of
thee aan en informeer en betrek ze bij de campagne. Vertel ze kort waar de campagne om
draait en wie weet zijn ze zo enthousiast dat ze in de toekomst zelfs wat voor je
vereniging/commissie S&R gaan betekenen.
Protocol









Bij binnenkomst op het sportpark staat er op een zichtbare plaats een
informatiestand (bijvoorbeeld een tent met een aantal statafels).
Zorg dat de informatiestand op een dusdanige plaats staat dat alle bezoekers langs
deze tent komen.
Zowel de thuis spelende teams als de bezoekende teams worden welkom geheten
door (+/- 2) mensen van de commissie sportiviteit & respect/het Ben en Toon
aftrapweekend team. Deze zijn mogelijk zichtbaar door jacks/polo's die zij dragen.
Ouders/bezoekers worden welkom geheten en krijgen informatie over de campagne
en over de activiteiten bij de vereniging op deze dag.
De begeleiding van de thuisspelende teams wordt verzocht om de tegenstander bij
de welkomststand speciaal welkom te heten en deze te informeren over de
activiteiten rondom de wedstrijd.
Leden van de S&R commissie kunnen in de stand ook gebruik maken van de
aanwezigheid van leden en ouders van leden om ze te vragen voor hulp binnen de
commissie of bij bepaalde losse S&R activiteiten.

Acties verenigingen:






Regelen van een prominente plaats op het sportpark voor de informatiestand
"Welkom op het sportpark" (wellicht tent of stand).
Een aantal mensen "aanstellen" voor het ontvangen van de bezoekers en mogelijk
aanbieden kopje koffie/thee (2 tot 4 personen).
Regelen/beschikbaar stellen van koffie/thee voor ouders.
Tegenstanders informeren over het aftrapweekend en de diverse activiteiten die
deze dag plaatsvinden op het sportpark/rondom de wedstrijden.
Mensen vragen om zich aan te sluiten bij de S&R commissie of betrokken te worden
bij de organisatie van losse activiteiten.

Acties werkgroep:
PR materiaal zal in week 36 voorafgaand aan het aftrapweekend ter beschikking worden
gesteld. PR Materiaal zal bestaan uit flyers, posters.
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2. Bij de aftrap en voorafgaand aan de wedstrijd
We steken in op de verantwoordelijkheid van het individu om een Positief Voetbalklimaat te
creëren. Iedereen die betrokken is bij het voetbal in Breda, van speler tot supporter, kan
persoonlijk bijdragen aan een Positief Voetbalklimaat en ervoor zorgen dat (hun) kinderen,
de jeugd, maar ook volwassenen plezier beleven aan het voetbalspelletje.
Bij aanvang van de wedstrijd willen wij dit benadrukken door elkaar met een handdruk een
prettige wedstrijd te wensen. Niet alleen spelers maar ook de supporters/ouders en
trainers/coaches.

Protocol





Ouders en kinderen verzamelen zich 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd
allemaal bij de middencirkel (in het midden op half veld).
De scheidrechter/bestuurslid/iemand van het aftrapweekend team vertelt kort iets
over Positief Voetbalklimaat en ieders rol tijdens de wedstrijd (zie bijlage 6).
Na het praatje schudden spelers, begeleiding en ouders/supporters elkaar allemaal
de hand en start de wedstrijd.
Optie: na het handen schudden een gezamenlijk fotomoment met beide teams,
coaches en toeschouwers.

Acties verenigingen:




Informeren leden/ teams (zowel de thuis- als de bezoekende teams) /
scheidsrechter).
Bepalen wie het handen schudden protocol uitvoert.
Uitdelen concepttekst (zie bijlage 6) aan de scheidrechter/bestuurslid/iemand van
het aftrapweekend.

Acties werkgroep:


De concepttekst is toegevoegd aan het draaiboek (zie bijlage 6).
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3. Na afloop van de wedstrijd
De doelstelling is om na het positieve gezamenlijke begin van de wedstrijd de wedstrijd ook
positief en gezamenlijk af te sluiten. Dit zal tot en met de O12 jeugdteams op het veld
gebeuren middels een erehaag die ouders van beide teams maken voor alle spelers. Vanaf
de O13 jeugd is het idee om na afloop net als in het begin de handen te schudden in de
middencirkel en eventueel een gezamenlijke foto te maken indien dit nog niet heeft
plaatsgevonden.
Daarnaast mogelijk na afloop in de kantine voor alle jeugdteams tot en met de O12 (mag
natuurlijk uitgebreid worden naar oudere jeugdteams) een beker limonade waar zowel de
thuisspelende teams als de uitspelende teams gezamenlijk de wedstrijd kunnen afsluiten.
Voor de seniorenteams kan je promoten dat zij bijvoorbeeld hun tegenstander trakteren op
een rondje fris of bier.
Protocol:










Bij de wedstrijden/toernooien van de mini pupillen, O7, O8, O9, O10, O11 en O12
teams wordt na afloop van de wedstrijd (penalty schieten?) aan de rand van het veld
(richting kleedkamer) een erehaag gemaakt door de ouders van beide/alle teams.
Na het douchen worden beide teams gevraagd om in de kantine gezamenlijk aan 1
tafel plaats te nemen en krijgen zij indien mogelijk limonade aangeboden om de
wedstrijd gezamenlijk af te sluiten (belangrijk dat trainers en coaches van beide
teams dit weten).
Bij de wedstrijden van de O13, O14, O15, O16, O17, O18 en O19 en seniorenteams
wordt na afloop van de wedstrijd handen geschud in het midden van het veld.
Coaches van het thuisteam nemen hier een belangrijke rol in en moeten ervoor
zorgen dat alles ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Bij de senioren wedstrijden kan de vereniging ervoor kiezen dat het 1ste rondje voor
de tegenstander door het thuisteam wordt betaald of wellicht door de vereniging.
Kan voor meer sfeer en omzet zorgen doordat de teams blijven "hangen".
Bij de senioren wedstrijden kan men ook insteken op sfeer en een feestje/DJ
wegzetten waardoor teams in de kantine blijven hangen.

Acties verenigingen:




Informeren leden/ teams (zowel de thuis- als de bezoekende teams) /
scheidsrechter).
Informeren trainers/coaches met vraag om te zorgen voor gezamenlijke afsluiting
van erehaag en samenkomen in de kantine.
Informeren ouders/bezoekers over de erehaag/gezamenlijke afsluiting in de kantine.
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4. Onthulling BEN & TOON
Voorafgaande aan het aftrapweekend ontvangen de verenigingen de levensgrote Ben en
Toon figuren. Deze kunnen tijdens het aftrapweekend worden onthuld en ingezet. Je kunt
dit als start van het aftrapweekend onthullen, waarbij je leden/ouders, etc. even bij elkaar
roept en kort iets vertelt over de campagne. Het is aan de verenigingen zelf op welke
manier ze dit willen doen.
Protocol Ben &Toon



Een ambassadeur/iemand van de gemeente/iemand van de vereniging vertelt iets
over het Positief Voetbalklimaat.
Hierna onthult het bestuur/de werkgroep vanuit de vereniging of gast de Ben &Toon
figuren en trapt het aftrapweekend officieel af.

Acties verenigingen:







Bezoekers/ouders etc. uitnodigen voor dit weekend middels promotiemateriaal dat
vanuit de werkgroep wordt aangeleverd.
Een tijdstip bepalen voor de onthulling.
Promotie maken binnen de vereniging voor "publiek" tijdens de onthulling.
Aanwezigheid van bestuur/prominenten bij de onthulling.
Opzet voor activiteiten en het regelen van het benodigde aantal vrijwilligers hiervoor.
Bepaal een dominante plaats waar Ben en Toon zichtbaar zijn.

Acties werkgroep:


De Ben en Toon figuren ontvangen de verenigingen in de week voorafgaand aan het
aftrapweekend.
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5. Zoethouders
Hoewel bijna alle acties van de campagne Ben en Toon een positief opbouwende insteek
hebben, zijn wij niet blind voor gedrag dat in aanmerking komt voor een corrigerende actie.
Daarom de ludieke actie met de zoethoudertjes. Middels een boodschap proberen we de
“boosdoeners” op een ludieke manier even de spiegel voor te houden en hen een zetje in de
juiste richting te geven. Op deze manier wordt er op een ludieke manier aandacht gegeven
op het "coach" gedrag van de mensen langs de lijn
Protocol



Iedere vereniging krijgt een x-aantal zoethouders (afhankelijk van de grootte van de
vereniging) met daaraan een kaartje met de ludieke tekst.
De zoethouders worden uitgedeeld aan ouders/bezoekers etc. die tijdens de
wedstrijd te nadrukkelijk aanwezig zijn.

Acties verenigingen:



Verantwoordelijke "aanstellen" (coach/leider of iemand van de S&R commissie) voor
het uitdelen van de zoethouders.
Informeren leden/bezoekers etc. over de actie.

Acties werkgroep


De zoethouders ontvangen de verenigingen in de week voorafgaand aan het
aftrapweekend.

6. Eigen initiatieven
Elke vereniging heeft natuurlijk de mogelijkheid om naast de door de werkgroep bedachte
activiteiten haar eigen invulling aan de dag te geven. Je kunt het als vereniging zo klein of zo
groot maken als je zelf wilt. Een aantal tips vanuit de werkgroep:
1. Gebruik dit weekend om aandacht te vragen voor eigen initiatieven als de groene
kaart, welkomstbrief, etc.
2. Gebruik het weekend om leden en ouders van leden te vragen om zich in te zetten
voor Sportiviteit en Respect (vraag ze bijvoorbeeld voor de commissie Sportiviteit en
Respect).
3. Initieer zelf acties die je dit weekend, een bepaalde periode of elke week terug laat
komen binnen de vereniging.
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Inzet burgemeester/wethouders en ambassadeurs
Vereniging

Tijd activiteit onthulling

Naam

Advendo

Baronie

Bavel

Boeimeer

DIA

Groen Wit

JEKA

Madese Boys

PCP

SAB

The Gunners

TVC Breda

UVV’40

WDS ’19
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TAAKOMSCHRIJVINGEN
Taakomschrijving coördinatoren (leden commissie S&R)
1. Aanspreekpunt voor de vereniging in het voortraject en tijdens het aftrapweekend.
2. Zorgdragen dat alle materialen bij de verenigingen terecht komen in week
voorafgaand aan het aftrapweekend. Hierover kan contact worden opgenomen met
Jean-Paul (TVC Breda).

Contactpersonen OBA verenigingen
Verantwoordelijk voor het "reilen en zeilen" van de activiteiten binnen de vereniging.
Aanspreekpunt voor de vrijwilligers binnen de vereniging, maar ook voor de coördinator
OBA, eventueel pers, burgemeester/wethouder en ambassadeurs.
1. Zorgen voor een Ben en Toon aftrapweekend team dat vooraf en tijdens het
weekend de activiteiten gaat coördineren.
2. Zorgen voor een x-aantal vrijwilligers (oudere jeugd en/of ouders) om de activiteiten
tijdens het aftrapweekend in goede banen te leiden.
3. Promotie maken voor het aftrapweekend bij de leden en ouders van leden.
4. Verenigingen (teams) die tijdens het aftrapweekend op bezoek komen van te voren
informeren per mail.
5. Zorgen dat het bestuur aanwezig is bij een aantal activiteiten tijdens het
aftrapweekend en zorgen dat ze voorbereidt zijn om een woordje te doen.
6. Dagprogramma vanuit vereniging opstellen.
7. Wedstrijdsecretariaat betrekken bij aftrapweekend.
8. Informeren scheidsrechters (of coördineren dat zij juist worden geïnformeerd).
9. Informeren trainers/coaches.
10. Zorgen voor een fotograaf die gedurende de dag foto's maakt van de activiteiten.

Vrijwilligers/Oudere jeugd vanuit de vereniging
Verantwoordelijk voor het begeleiden van de activiteiten tijdens het aftrapweekend.
1. Aanspreekpunt voor de trainers/coaches omtrent de activiteiten tijdens hun
wedstrijden.
2. Zorg dragen dat de activiteiten op tijd beginnen.
 praatje voorafgaand aan de wedstrijd;
 fotomoment;
 handen schudden;
 erehaag etc.;
3. Controleren of de activiteiten op de juiste manier worden uitgevoerd.
4. Mensen enthousiasmeren voor de activiteiten en voor een Veilig Sportklimaat in zijn
algemeenheid.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: brief voor bezoekende vereniging
Informatiebrief bezoekende verenigingen
Beste collega-voetbalverenigingen,
In het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 vindt bij onze vereniging het
aftrapweekend van de campagne Ben Sportief en Toon Respect i.h.k.v. Positief
Voetbalklimaat Breda plaats. Een of meerdere teams van uw vereniging spelen in dit
weekend bij ons op het complex. Wij vragen u om de leiders/trainers van dit team deze
informatiebrief door te sturen en hen op de hoogte stellen van het aftrapweekend bij onze
vereniging.
Positief Voetbalklimaat Breda is een initiatief van alle Bredase voetbalverenigingen,
waarmee we ons gezamenlijk inzetten voor sportiviteit en respect op en rond de
voetbalvelden. Tijdens het aftrapweekend staan we hierbij stil en vinden er rondom de
wedstrijden diverse activiteiten plaats in het teken van sportiviteit en respect.
De trainer/leider van het team willen we vragen om zich voor de wedstrijd te melden bij het
wedstrijdsecretariaat/de aparte tent/stand. Daar wordt u verder ingelicht over de
activiteiten die rondom de wedstrijd plaatsvinden, zodat u als leider dit weer aan het team
en de ouders kunt doorgeven voor de wedstrijd.
We hopen op uw medewerking en ontvangen jullie team(s) graag in het weekend van 21/22
september op ons sportpark.
Met sportieve groet,
Namens het bestuur van voetbalvereniging ………
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Bijlage 2: Tekst brief/mail eigen leden en ouders van leden jongste jeugd (t/m O12)
Informatiebrief leden en ouders van leden t/m O12 teams
Beste leden/ouders van leden,
In het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 vindt op onze vereniging het
aftrapweekend van de campagne Ben Sportief en Toon Respect i.h.k.v. Positief
Voetbalklimaat Breda plaats.
Deze campagne is een initiatief van alle Bredase voetbalverenigingen, waarmee we ons
gezamenlijk inzetten voor sportiviteit en respect op en rond de voetbalvelden. Tijdens het
aftrapweekend staan we hierbij stil en vinden er rondom de wedstrijden diverse activiteiten
plaats in het teken van sportiviteit en respect. Hieronder worden een paar activiteiten
uitgelicht:
Welkom op ons sportpark
Alle bezoekers worden welkom geheten op ons sportpark met een kopje koffie/thee en
ontvangen informatie over het project Positief voetbalklimaat Breda bij onze stand. We
willen jullie als leden en/of ouders van leden vragen om speciale aandacht te hebben voor
de ontvangst van de tegenstander.
Voor de wedstrijd/aftrap
We willen de spelers, begeleiders en ouders vragen om 5 minuten voor aanvang van de
wedstrijd allemaal in de middencirkel (in het midden op half veld) te verzamelen. Daar zal
iemand van de vereniging/scheidsrechter/ S&R commissie kort iets vertellen over het belang
van Positief Voetbalklimaat Breda en sportiviteit en respect. Alle ouders, trainers/coaches,
leiders en kinderen doen mee met het handen schudden en wensen elkaar een sportieve
wedstrijd toe.
Na de wedstrijd
Na afloop van de wedstrijd (penalty schieten) wordt aan de rand van het veld (richting
kleedkamer) een erehaag gemaakt door de ouders van beide teams. Na het douchen worden
de teams (zowel thuisteam als tegenstander) verzocht om in de kantine gezamenlijk aan 1
tafel plaats te nemen en krijgen zij een bekertje ranja aangeboden om de wedstrijd
gezamenlijk af te sluiten.
Word ook ambassadeur van Positief Voetbalklimaat Breda
Vindt u het ook belangrijk dat uw zoon of dochter met plezier voetbalt bij onze vereniging?
Wilt u zich ook inzetten voor een Positief Voetbalklimaat in Breda? Wellicht kunt u ons
meehelpen en iets voor de vereniging betekenen. Wilt u hier meer informatie over? Geef het
aan bij onze stand tijdens het aftrapweekend of neem contact op met …………
Wij hopen op uw positieve aanwezigheid bij het aftrapweekend op zaterdag 21 en/of zondag
22 september om gezamenlijk van een respectvol en sportief voetbalweekend te kunnen
genieten!
Met sportieve groet,
Namens het bestuur/commissie S&R van voetbalvereniging ………
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Bijlage 3: Tekst brief/mail eigen leden en ouders van leden (vanaf O13)
Informatiebrief leden en ouders van leden vanaf O13 teams
Beste leden/ouders van leden,
In het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 vindt op onze vereniging het
aftrapweekend van de campagne Ben Sportief en Toon Respect i.h.k.v. Positief
Voetbalklimaat Breda plaats.
Deze campagne is een initiatief van alle Bredase voetbalverenigingen, waarmee we ons
gezamenlijk inzetten voor sportiviteit en respect op en rond de voetbalvelden. Tijdens het
aftrapweekend staan we hierbij stil en vinden er rondom de wedstrijden diverse activiteiten
plaats in het teken van sportiviteit en respect. Hieronder worden een paar activiteiten
uitgelicht:
Welkom op ons sportpark
Alle bezoekers worden welkom geheten op ons sportpark met een kopje koffie/thee en
ontvangen informatie over het project Positief voetbalklimaat Breda bij onze stand. We
willen jullie als leden en/of ouders van leden vragen om speciale aandacht te hebben voor
de ontvangst van de tegenstander.
Voor de wedstrijd/aftrap
We willen de spelers, begeleiders en ouders vragen om 5 minuten voor aanvang van de
wedstrijd allemaal in de middencirkel (in het midden op half veld) te verzamelen. Daar zal
iemand van de vereniging/scheidsrechter/ S&R commissie kort iets vertellen over het belang
van Positief Voetbalklimaat Breda en sportiviteit en respect. Alle ouders, trainers/coaches,
leiders en kinderen doen mee met het handen schudden en wensen elkaar een sportieve
wedstrijd toe.
Na de wedstrijd
Na afloop van de wedstrijd handen geschud in het midden van het veld en gaan de teams
met elkaar op de foto op het veld of bij de kantine.
Na het douchen worden de teams (zowel thuisteam als tegenstander) verzocht om in de
kantine gezamenlijk aan 1 tafel plaats te nemen en krijgen zij een bekertje ranja aangeboden
om de wedstrijd gezamenlijk af te sluiten.
Word ook ambassadeur van Positief Voetbalklimaat Breda
Vindt u het ook belangrijk dat uw zoon of dochter met plezier voetbalt bij onze vereniging?
Wilt u zich ook inzetten voor een Positief Voetbalklimaat in Breda? Wellicht kunt u ons
meehelpen en iets voor de vereniging betekenen. Wilt u hier meer informatie over? Geef het
aan bij onze stand tijdens het aftrapweekend of neem contact op met …………
Wij hopen op uw positieve aanwezigheid bij het aftrapweekend op zaterdag 21 en/of zondag
22 september om gezamenlijk van een respectvol en sportief voetbalweekend te kunnen
genieten!
Met sportieve groet,
Namens het bestuur/commissie S&R van voetbalvereniging ………
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Bijlage 4: Tekst brief/mail voor trainers/coaches en leiders van de jongste jeugd
(t/m O12)
Informatiebrief trainers/coaches/leiders t/m O12 teams
Beste trainers/coaches/leiders,
In het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 vindt bij ons het
aftrapweekend van de campagne Ben Sportief en Toon Respect i.h.k.v. Positief
Voetbalklimaat Breda plaats. Positief Voetbalklimaat Breda is een initiatief van alle Bredase
voetbalverenigingen, waarmee we ons gezamenlijk inzetten voor sportiviteit en respect op
en rond de voetbalvelden. Tijdens het aftrapweekend staan we hierbij stil en vinden er
rondom de wedstrijden diverse activiteiten plaats in het teken van sportiviteit en respect en
daarbij hebben we ook jullie hulp nodig. Hieronder worden een paar activiteiten uitgelicht:
Welkom op ons sportpark
Alle bezoekers worden welkom geheten op ons sportpark met een kopje koffie/thee en
ontvangen informatie over de campagne Ben Sportief en Toon Respect bij onze stand. Het
zou mooi zijn als 1 trainer/coach/leider van elk team hierbij aanwezig is om de eigen
tegenstander op te vangen en speciaal welkom te heten. Daarbij kan de tegenstander
meteen worden ingelicht over de activiteiten die voor en na de wedstrijd plaatsvinden (zie
hieronder).
Voor de wedstrijd/aftrap
Alle ouders, trainers/coaches, leiders en kinderen (spelers/speelsters) verzamelen zich 5
minuten voor aanvang van de wedstrijd allemaal in de middencirkel (in het midden op half
veld). Daar zal iemand van de vereniging/scheidsrechter/ S&R commissie kort iets vertellen
over Positief Voetbalklimaat Breda en het belang van plezier, sportiviteit en respect om te
zorgen voor een positief Voetbalklimaat. Iedereen die betrokken is bij het voetbal in Breda,
van speler tot supporter, kan persoonlijk bijdragen aan een Positief Voetbalklimaat en
ervoor zorgen dat de jeugd, maar ook volwassenen volop plezier beleven aan het
voetbalspelletje.
Alle ouders, trainers/coaches, leiders en kinderen doen mee met het handen schudden en
wensen elkaar een sportieve wedstrijd toe. Als trainer/coach/leider de vraag om ervoor te
zorgen dat iedereen 5 minuten van te voren mee het veld opkomt.
Na de wedstrijd
Na afloop van de wedstrijd (penalty schieten) wordt aan de rand van het veld (richting
kleedkamer) een erehaag gemaakt door de ouders van beide teams. Na het douchen worden
de teams (zowel thuisteam als tegenstander) verzocht om in de kantine gezamenlijk aan 1
tafel plaats te nemen en krijgen zij een bekertje ranja aangeboden om de wedstrijd
gezamenlijk af te sluiten. Aan de trainer/coaches/leiders van het team de vraag om te
zorgen dat dit ook gebeurt.
Wij hopen op jullie positieve medewerking en aanwezigheid bij het aftrapweekend op
zaterdag 21 en/of zondag 22 september om gezamenlijk van een respectvol en sportief
voetbalweekend te kunnen genieten! Alvast hartelijk bedankt!
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Met sportieve groet
Namens het bestuur/commissie S&R van de vereniging………..
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Bijlage 5: Tekst brief/mail voor trainers/coaches en leiders van de jeugd(vanaf O13)
Informatiebrief trainers/coaches/leiders vanaf O13 teams
Beste trainers/coaches/leiders,
In het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 vindt bij ons het
aftrapweekend van de campagne Ben Sportief en Toon Respect i.h.k.v. Positief
Voetbalklimaat Breda plaats.
Positief Voetbalklimaat Breda is een initiatief van alle Bredase voetbalverenigingen,
waarmee we ons gezamenlijk inzetten voor sportiviteit en respect op en rond de
voetbalvelden. Tijdens het aftrapweekend staan we hierbij stil en vinden er rondom de
wedstrijden diverse activiteiten plaats in het teken van sportiviteit en respect en daarbij
hebben we ook jullie hulp nodig. Hieronder worden een paar activiteiten uitgelicht:
Welkom op ons sportpark
Alle bezoekers worden welkom geheten op ons sportpark met een kopje koffie/thee en
ontvangen informatie over het project Positief Voetbalklimaat Breda bij onze stand. Het zou
mooi zijn als 1 trainer/coach/leider van elk team hierbij aanwezig is om de eigen
tegenstander op te vangen en speciaal welkom te heten. Daarbij kan de tegenstander
meteen worden ingelicht over de activiteiten die voor en na de wedstrijd plaatsvinden (zie
hieronder).
Voor de wedstrijd/aftrap
Alle ouders, trainers/coaches, leiders en kinderen (spelers/speelsters) verzamelen zich 5
minuten voor aanvang van de wedstrijd allemaal in de middencirkel (in het midden op half
veld). Daar zal iemand van de vereniging/scheidsrechter/ S&R commissie kort iets vertellen
over Positief Voetbalklimaat Breda en het belang van plezier, sportiviteit en respect om te
zorgen voor een positief Voetbalklimaat. Iedereen die betrokken is bij het voetbal in Breda,
van speler tot supporter, kan persoonlijk bijdragen aan een Positief Voetbalklimaat en
ervoor zorgen dat de jeugd, maar ook volwassenen volop plezier beleven aan het
voetbalspelletje.
Alle ouders, trainers/coaches, leiders en kinderen doen mee met het handen schudden en
wensen elkaar een sportieve wedstrijd toe. Als trainer/coach/leider de vraag om ervoor te
zorgen dat iedereen 5 minuten van te voren mee het veld opkomt.
Na de wedstrijd
Na afloop van de wedstrijd worden handen geschud in het midden van het veld en gaan de
teams met elkaar op de foto op het veld of (na)bij de kantine. Aan de trainer/coaches/leiders
van het team de vraag om te zorgen dat dit ook gebeurt.
Wij hopen op jullie positieve medewerking en aanwezigheid bij het aftrapweekend op
zaterdag 21 en/of zondag 22 september om gezamenlijk van een respectvol en sportief
voetbalweekend te kunnen genieten.
Namens het bestuur/commissie S&R van de vereniging………..
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Bijlage 6 concepttekst voor bij de aftrap voor bestuur, commissie, scheidsrechter
Tekst voor bij aftrap wedstrijden
Beste spelers, begeleiders, ouders en andere betrokkenen,
Dit weekend vinden er bij de Bredase voetbalclubs meerdere activiteiten plaats in het kader
van het project Positief Voetbalklimaat Breda. Dit project is 5 jaar geleden gestart n.a.v. de
dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen tijdens een voetbalwedstrijd. Dit willen wij in
Breda natuurlijk nooit meemaken, maar wat wij wel willen is dat iedere voetballer, trainer,
coach, scheidsrechter, supporter en vrijwilliger van de club op een sportieve, respectvolle en
vooral positieve manier met onze mooie sport bezig is en er onwijs veel plezier aan beleeft.
We steken dit jaar in op de verantwoordelijkheid van het individu om een Positief
Voetbalklimaat te creëren. Iedereen die betrokken is bij het voetbal in Breda, van speler tot
supporter, kan persoonlijk bijdragen aan een Positief Voetbalklimaat en ervoor zorgen dat
(hun) kinderen, de jeugd, maar ook volwassenen plezier beleven aan het voetbalspelletje.
De afgelopen jaren zijn er bij de verschillende Bredase voetbalverenigingen al vele
activiteiten georganiseerd die in het teken staan van Positief Voetbalklimaat Breda. Denk
hierbij aan het uitdelen van Groene kaarten, het organiseren van bijeenkomsten voor
ouders/trainers, netwerkbijeenkomsten, theatervoorstelling en nog veel meer om ervoor te
zorgen dat onze mooie sport steeds meer in een positief daglicht komt te staan.
Voorafgaand aan de wedstrijden op 21 en 22 september krijgen beide aanvoerders een
aanvoerdersband met het “Respect” logo. Dit logo past goed bij Positief Voetbalklimaat
Breda, het is voor ons allemaal een geheugensteun hoe wij met elkaar om willen gaan.
Ik wil iedereen vragen om zo in een rijtje te gaan staan en elkaar de handen te schudden en
elkaar een fijne wedstrijd te wensen. Dit keer niet alleen de spelers, maar ook de ouders en
begeleiders, want een mooie voetbalwedstrijd maken we samen! Dank jullie wel!
Sportiviteit en Respect centraal tijdens het 1ste competitieweekend voor de
voetbalverenigingen!
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Bijlage 7: Persbericht
Op 21 en 22 september aftrapweekend van de campagne Ben Sportief en Toon Respect
i.h.k.v. Positief Voetbalklimaat Breda bij voetbalvereniging Vereniging X
In het weekend van 21 en 22 september gaat de campagne Ben Sportief en Toon Respect
i.h.k.v. Positief Voetbalklimaat Breda van start . Tijdens dit weekend zullen wij, Vereniging X,
diverse activiteiten organiseren waarbij sportiviteit en respect centraal staan.
We steken dit jaar in op de verantwoordelijkheid om een Positief Voetbalklimaat te creëren.
Iedereen die betrokken is bij het voetbal in Breda, van speler tot supporter, kan persoonlijk
bijdragen aan een Positief Voetbalklimaat en ervoor zorgen dat (hun) kinderen, de jeugd,
maar ook volwassen plezier beleven aan het voetbalspelletje. De activiteiten zullen hier ook
op inspelen. Een aantal voorbeelden van hoe dit tot uiting komt tijdens het aftrapweekend
zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Welkom heten van de tegenstanders/supporters met gratis kopje koffie.
Iedereen schudt elkaar de hand voor de wedstrijd (niet alleen spelers, maar ook
trainers/begeleiders en ouders/supporters).
Voor de jongste jeugd wordt na elke wedstrijd een erehaag gevormd door de ouders
van beide teams.
Na afloop van de wedstrijd wordt gezamenlijk een drankje (jongste jeugd ranja,
volwassenen een frisje of biertje) gedronken met de tegenstander in de kantine.
De onthulling van de figuren BEN en TOON door
burgemeester/wethouder/ambassadeur.

Achtergronden
In 2017 hebben wij een convenant getekend “Samen werken aan een Positief
Voetbalklimaat in Breda”. Sindsdien houden wij als vereniging ons extra bezig met
positiviteit, sportiviteit en respect op de voetbalvelden. We werken samen met de andere
voetbalverenigingen die ook het convenant hebben ondertekend. Dankzij deze
samenwerking helpen we elkaar als verenigingen met het creëren van een Positief
Voetbalklimaat in Breda.

Voor de pers: U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het aftrapweekend van
vereniging X. Er vinden verschillende activiteiten plaats die in het teken staan van sportiviteit
en respect. Voor meer informatie en een kunt u contact opnemen met…., telefoonnummer
…..of e-mailadres …..
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Bijlage 8: Voorbeeld berichten social media
Datum (week)
Eerste
trainingsweek
5 september

8 september

11 september

14 september

17 september

20 september

Bericht
Yes, het seizoen is weer begonnen! Op naar een mooi, sportief en gezellig
voetbaljaar.
‘Wow, wat een goede bal!’ ‘Zag je die fantastische redding van de keeper?’
Hoor jij ook regelmatig zulke complimenten? Goed zo! Wij vinden plezier op en
rondom het voetbalveld namelijk heel erg belangrijk.
De voetbalclubs uit de gemeente Breda én Madese Boys hebben 5 jaar geleden
afgesproken om samen te werken aan nog meer plezier op en langs de velden. Op
21 en 22 september aanstaande organiseren we een aftrapweekend waarin
sportiviteit en respect centraal staat. De bedoeling van dit weekend? Laten zien dat
iedereen welkom is bij onze club en positief gedrag wordt aangemoedigd!
Houd voor meer informatie onze website en de Facebookpagina in de gaten.
Welkom bij (NAAM VERENIGING)!
Eerder deze week kondigden we het aftrapweekend op 21 en 22 september aan.
Een weekend waarin sportiviteit en respect nóg meer dan anders centraal staat. Dat
doen we onder andere door alle uitspelende teams bij ontvangst een warm welkom
te geven. Ook nodigen we de teams uit om na afloop van de wedstrijd gezamenlijk
wat te drinken.
De volgende keer staat één van de andere acties in de spotlight!
Prettige wedstrijd!
Tijdens het aftrapweekend op 21 en 22 september voeren we een aantal acties uit
om te laten zien dat wij sportiviteit en respect hoog in het vaandel hebben staan.
Bij aanvang van de wedstrijden gaan wij dit benadrukken door elkaar met een
handdruk een prettige wedstrijd te wensen. Niet alleen spelers maar ook de
supporters/ouders en trainers/coaches.
Nieuwe mascottes!
Wist je dat wij tijdens het aftrapweekend twee nieuwe mascottes krijgen? Ze heten
Ben en Toon. Tijdens het weekend kom je erachter dat ze die naam niet zomaar
dragen. Ze willen voetballend Breda namelijk een mooie boodschap achterlaten, die
vanaf dat moment te horen is op alle voetbalvelden in de gemeente Breda.
Het aftellen is begonnen… Nog maar een paar dagen tot het aftrapweekend met
veel sportieve activiteiten én de onthulling van twee nieuwe mascottes in ons eigen
(NAAM VERENIGING) tenue. Heeft iemand al enig idee wat voor boodschap de Ben
en Toon mascottes komen brengen? Wij hebben er zin in!
Nog één nachtje (of twee als de onthulling op zondag plaatsvindt) tot de onthulling
van Ben en Toon! Dit voetbalweekend staat volledig in het teken van sportiviteit en
respect. We heten de uitspelende ploegen van harte welkom, schudden elkaar de
hand en drinken na afloop samen gezellig wat in de kantine. Maak jij een leuke foto?

Organiseert jouw club een win-actie? Vertel het via social media!
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