
 

Idee nr. 8 Titel idee:   

Jongeren verbinden in Zaanstad door middel van voetbal onder de naam: Sport 2 Connect  

 

Uitleg idee:

Sport 2 Connect is een sportprogramma. Het programma is georganiseerd door YFC Zaandam 

voor jongeren van 10 -16 jaar waarin we elke 14 dagen met jongeren sporten in de wijk. Dit doen 

we om eenzaamheid en overgewicht bij jongeren preventief tegen te gaan. Door de regelmaat 

waarmee we de jongeren ontmoeten bouwen we een relatie met hen op. Met Sport 2 Connect 

focussen we ons op de plekken waar jongeren te vinden zijn. Door middel van Sport 2 Connect 

kunnen we, samen met o.a. de kerken in Zaanstad waar we goede connecties mee hebben, meer 

jongeren bereiken op verschillende plekken. Inmiddels is er een jaar lang een pilot gedraaid met 

vrijwilligers en dit loopt erg goed. We hebben plannen om Sport 2 Connect strategisch te gaan 

uitbreiden.

 

 

Welke resultaten of welk doel wil je met dit idee bereiken?   

Door middel van Sport 2 Connect worden jongeren op jonge leeftijd bewust van het effect van 
een gezonde levensstijl en leren ze zich op een speelse en sportieve manier te verbinden met 
andere jongeren. We creëren een veilige omgeving voor jongeren om hun problemen te 
bespreken. Ook proberen we met Sport 2 Connect allochtone en autochtone jongeren bij elkaar 
te brengen. De ervaring leert dat deze twee groepen zich niet makkelijk met elkaar mengen. De 
allochtone jongeren die wij tegenkomen leven ook meer op straat. Dat heeft met de cultuur en 
mentaliteit te maken. Ons doel is dat door Sport 2 Connect de kloof tussen allochtone en 
autochtone jongeren minder wordt. We creëren een sfeer waarin jongeren naar elkaar omkijken 
en er voor elkaar zijn. Wij hopen in de komende drie jaar op 6 locaties een Sport 2 Connect groep 
te hebben. Met elk een gemiddeld bereik van rond 20 jongeren. 

 
Wat is er nodig om dit idee uit te voeren (geld, tijd, ed.)? 

Om Sport 2 Connect goed neer te zetten vinden we het belangrijk dat Sport 2 Connect fysiek 

herkent wordt. Wij zouden graag voor elke plek waar gevoetbald gaat worden een partytent 

willen. De reden om een partytent in te zetten is om de zichtbaarheid van Sport 2 Connect te 

vergroten. De tent laat namelijk zien dat er iets is te doen. Onze vraag is om drie partytenten 

gefinancierd te krijgen. Ca. 1600 per stuk. Deze kosten lijken hoog maar het is belangrijk dat de 

partytenten van goede kwaliteit zijn. Dit omdat wij verwachten het project een aantal jaren te 

draaien. Onze ervaring is dat goedkopere partytenten meestal na 1 of 2 jaar stuk zijn. De 

partytenten zijn ook onderdeel van een groter projectplan van sport 2 Connect wat in totaal 

70.000 euro gaat kosten voor de komende drie jaar. Met deze drie partytenten kunnen we in de 

komende anderhalf jaar elk half jaar een partytent bij een nieuwe locatie waar gevoetbald gaat 

worden neerzetten. 

 



 


