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Lokale clubs
zijn belangrijk
voor de
ontwikkeling
van spelers
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Rabo &Co
Het verenigingsleven is gelukkig weer
helemaal opgestart! Wat hebben we in het
Corona tijdperk een bevestiging gekregen
hoe belangrijk de rol van het verengingsleven
is in onze samenleving. Ook in Salland zetten
talloze vrijwilligers zich in om kinderen en
(jong)volwassenen in staat te stellen om te
sporten. Naast het plezier van het sporten zijn
de verenigingen de kweekvijver van een nieuwe
lichting toptalent om de Olympus te bestormen.

Rabo ClubSupport
Rabobank wil het Nederlandse verenigingsleven
waar mogelijk nog verder versterken. Niet
vanwege de medailles, maar omdat verenigingen
miljoenen Nederlanders in staat stellen om
samen te bewegen. Samen muziek te maken.
Samen te dansen, te lachen of te ontspannen.
Verenigingen zijn de plekken waar we elkaar
kunnen ontmoeten. En waar nodig elkaar
kunnen helpen. Het verenigingsleven is het
cement dat de samenleving bij elkaar houdt en is
daarmee cruciaal voor een vitale samenleving.
Zelf zijn wij als coöperatieve Rabobank een van
de grootste verenigingen van Nederland. Wij
zien het als onze verantwoordelijkheid om het
Nederlandse verenigingsleven zoveel mogelijk te
helpen en te versterken. Wij doen dit met kennis.
Met contacten uit ons uitgebreide netwerk. Met
financiering. En natuurlijk, met Rabo ClubSupport.

Lokale betrokkenheid
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Land van
verenigingen
Nooit eerder wist zo’n klein land zoveel Olympische
medailles in de wacht te slepen als Nederland tijdens
de Spelen van Tokio. Natuurlijk zijn wij als partner van
TeamNL meer dan trots op de prestaties van onze
Olympische helden. Maar wij vinden het nog veel
belangrijker om te vertellen waarom uitgerekend
onze Nederlandse sporters zo goed presteren.

Fantastisch om te zien hoe groot de lokale betrokkenheid van mensen bij het verenigingsleven
is. Zo is Lieske Hogeland (15 jaar) al zeer actief
als vrijwilliger bij haar club. Sven Jansen (16)
en Nesher Meulenbroek (15) voetballen bij Go
Ahead Eagles en dromen van een carrière als
profvoetballer (foto). Mooi om te zien dat zij ook
nog actief zijn bij hun ‘oude club’, SV Schalkhaar.
Marcel Geestman benadrukt het belang van het
verenigingsleven voor een club als GAE. Ook
Erben Wennemars weet als geen ander hoe
belangrijk een vereniging is en vertelt hierover in
zijn column op pagina 32. Op pagina 33 lees je
het enthousiaste verhaal van Sjoerd Schoenaker,
vrijwilliger bij carnavalsvereniging de Wet'ringdempers Boerhaar. Een Rabo &Co die in het teken
staat van het verenigingsleven, maar waarin
we ook inzoomen op de betekenis van het lidmaatschap van de coöperatieve Rabobank.
Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Marco Dirksen
Directeur
Coöperatieve
Rabobank
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HART VOOR
DE CLUBS
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Is Sven Jansen (16) op weg naar de top? Het lijkt er
wel op. De keeper staat met de selectie van Go Ahead
Eagles in de Eredivisie. Ook Nesher Meulenbroek (15)
timmert met zijn team hard aan de weg. Ondertussen
vergeten ze niet hun ‘eigen’ lokale club. En dat doet
Go Ahead Eagles ook niet.

H

et klinkt als een droom: een
keer de lege plek onder de
lat opvullen, vier jaar later
in het eerste elftal van een
Eredivisieclub. Het is de realiteit van
toptalent Sven Jansen. Hij begon zijn
carrière als voetballer bij SV Schalkhaar.
‘Echt een superclub, ik voetbalde er
met veel plezier. Bij toeval begon ik met
keepen, drie maanden daarna werd ik
gescout. Blijkbaar heb ik talent, dat zit in
de familie. Het is geweldig om daar bij de
beroepsvoetbalopleiding van GAE aan te
mogen werken.’

Betrokken blijven
De weg naar het profvoetbal vraagt meer
dan talent, vertelt Sven. ‘Je moet werken
aan het voetbal, maar ook aan je lichaam,
voeding en rust. En veel analyses maken:
van jezelf en anderen, wat je kunt leren
en verbeteren. Daarnaast studeer ik nog
elektrotechniek, want er is meer dan
alleen voetbal. Ik vind het mooi dat GAE
dat uitdraagt. Met allerlei activiteiten in
de samenleving bijvoorbeeld. Daar doe ik
aan mee: goed voor de club en voor mijn
eigen ontwikkeling. Dat geldt ook voor
de keeperstrainingen die ik nu geef aan
jonge keepertjes bij Schalkhaar. Zo blijf ik
betrokken bij mijn oude club én geef ik
anderen de kans om zich te ontwikkelen.’

Meer dan alleen voetbal
Ook Nesher Meulenbroek volgde de route
van SV Schalkhaar naar GAE. De spits werd
twee jaar geleden gescout. ‘Mijn broertje
en zusje spelen nog bij Schalkhaar, ik ben
er dus regelmatig. Ik speelde er met plezier
en werd er altijd gesteund. Heel belangrijk,
want zo kun je kansen pakken als je ze krijgt.
Toen ik een keer voor de KNVB speelde werd
ik uitgenodigd voor een oefenwedstrijd
bij GAE. Nu is het mijn droom om
profvoetballer te worden en zoveel
mogelijk prijzen te winnen. De aanpak hier
is serieuzer, het niveau ligt veel hoger. Door
de trainingen en de wedstrijden wordt
mijn spel steeds beter. Maar ze kijken ook
mijn voeding en conditie en naar dingen
als mentaliteit, gedrag en school. Als daarin
iets niet goed gaat, kan GAE bijvoorbeeld
zeggen dat je niet mag meetrainen. Ze
kijken dus naar mijn hele ontwikkeling en
daar ben ik heel blij mee.’

Lokale clubs versterken
‘In wat Sven en Nesher vertellen, zie je hoe
belangrijk clubs zijn voor de ontwikkeling
van spelers’, zegt Marcel Geestman. ‘We
vinden het daarom logisch dat we daarvoor
met lokale clubs samenwerken.’ Marcel
werkt bij de KNVB op de afdeling voetbal
ontwikkeling. Ook zijn vrije uurtjes zet de
oud-voetballer in voor zijn grootste hobby.

Interview
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Verenigen is goed
voor jezelf en
netwerken, én leuk
om te doen

Wie

Go Ahead Eagles

Wat

Op het Arendsnest
én in de regio

Waar

Samenwerken aan
voetbalontwikkeling
en maatschappelijke
doelen

Waarom

‘Bij SV Schalkhaar train ik het eerste elftal, bij
Go Ahead Eagles werk ik samen met hoofd
Jeugdopleiding Eric Whittie aan relatiebeheer. Samen gaan we als centrale club in de
regio partnerships aan met lokale clubs. Gebaseerd op vertrouwen en een gezamenlijk
belang: het stimuleren en ontwikkelen van
het regionale jeugdvoetbal. Met zo’n 30
clubs hebben we daar afspraken over.’

Grote broer
Het past bij de maatschappelijke rol
van GAE. ‘Dit is een levendige club
met een grote aanhang bij regionale
amateurclubs, waar ook veel talent
vandaan komt. Daar willen we wat voor
terugdoen. De ene club vindt het leuk als
we een clinic verzorgen voor de kleintjes,
de andere is blij met voorbeeldtrainingen
of cursussen voor jeugdtrainers. We
regelen ook oefenwedstrijden tegen
onze talententeams. Leuk voor de spelers
en voor het publiek. We zien dat als onze
verantwoordelijkheid als een soort grote

Iets terugdoen
voor de regio
en tegelijkertijd
investeren in
versterking van de
eigen club

broer, maar we profiteren er natuurlijk
ook van. Want als we samen werken
aan bijvoorbeeld de ontwikkeling en
opleiding van jeugdtrainers levert dat
ons misschien betere kandidaten voor
onze opleidingen. Die win-win, daar zijn
we naar op zoek.’

Steun van partners
De belangstelling voor de samenwerking
met GAE is enorm. ‘We kijken dus goed
waar we iets kunnen toevoegen, want
de mogelijkheden qua vrijwilligers en
financiën zijn niet oneindig. Gelukkig
zijn er partners die ons steunen
bij maatschappelijke doelen, zoals
Rabobank.
De bank is onder andere hoofdsponsor
van Young Eagles, sponsor van de club
en heeft een speciale Go Ahead Eagles
JongerenRekening met allemaal leuke
voordelen. Maar ze steunt ook clubs in de
regio, net als wij. Zo gebeurt er van alles,
op allerlei fronten en zo moet het ook.
Want verenigen is goed voor jezelf, voor
je sociale netwerken en bovenal leuk om
te doen. En alleen dat is al iets om je voor
in het vrijwilligerswerk te storten. Ook dát
willen we meegeven aan de jeugd.’

