PERSBERICHT
MEER DAN VOETBAL GEEFT ZICHZELF TERUG AAN HET VOETBAL
Bestuur treedt per 1 januari 2016 terug
Eredivisie neemt stichting over
Zeist - 28 september 2015. Na 10 jaar aanjagen en verbinden heeft de stichting Meer dan Voetbal
een groot collectief bewustzijn bij clubs uit betaald en amateurvoetbal gerealiseerd. Projecten
als Scoren voor Gezondheid, StreetLeague, Niemand Buitenspel en Playing for Success leveren
een bijdrage aan het leven van honderdduizenden mensen. De oorspronkelijke missie van de
stichting - voetbal inzetten voor een sterkere samenleving - is hiermee bereikt. Hoogtepunt is
dat vorige maand de Eredivisie is uitgeroepen tot Europa’s meest maatschappelijk betrokken
competitie. Het bestuur van Meer dan Voetbal treedt per 1 januari 2016 terug en geeft de
stichting in handen van de Eredivisie.
Meer dan Voetbal heeft de overtuiging dat haar oorspronkelijke missie is bereikt en geeft zichzelf
hiermee terug aan het voetbal. Joop Alberda, voorzitter van de stichting Meer dan Voetbal: “Het voetbal
heeft in deze periode haar maatschappelijke kracht ontdekt en zet deze nu ook op grote schaal in.
Meer dan Voetbal heeft hierin een baanbrekende rol gehad, waardoor een onomkeerbare omslag in
denken en handelen is bereikt. Alle BVO’s zijn maatschappelijk actief en meer dan de helft van de
amateurclubs zet zich in voor de omgeving. De politiek onderkent de rol van een voetbalclub, sponsors
verlangen het en de samenleving eist het. Dit brengt ons op de overtuiging dat het een goed moment is
Meer dan Voetbal terug te geven aan de voetbalwereld/onze oprichters, waarin het gedachtegoed een
vanzelfsprekendheid zal zijn in de sport en voetbal in het bijzonder. Wij zijn als bestuur blij dat in ieder
geval de Eredivisie en hopelijk ook de Eerste Divisie het gedachtegoed van Meer dan Voetbal voor het
betaalde voetbal blijven uitdragen.”
In 2004 riep premier Balkenende het voetbal op om de krachten te bundelen voor de samenleving. De
KNVB, de Eredivisie en Eerste Divisie gaven hieraan gehoor en richtten de stichting Meer dan Voetbal
op. De afgelopen jaren deed Meer dan Voetbal dit door partijen in het veld te verbinden, kennis tussen
clubs te delen en de maatschappelijke rol van het voetbal zichtbaar te maken. Onlangs werd de
Eredivisie verkozen tot meest maatschappelijk betrokken competitie in Europa. Met de vele initiatieven
van de Eredivisie, de Jupiler League, de KNVB en het Nationale elftal als rolmodel, is het voor de
stichting Meer dan Voetbal een logisch vervolg om de rol van aanjager los te laten en het
gedachtegoed terug te geven aan het voetbal zelf.
Directeur Jacco Swart van de Eredivisie: “We willen het bestuur, alle medewerkers en andere personen
die zich hebben ingezet om het gedachtegoed van Meer dan Voetbal groot te maken daarvoor hartelijk
danken. Alle Eredivisieclubs hebben hun maatschappelijke rol nu veel prominenter ingevuld dan tien
jaar geleden. Samen met de clubs gaan wij de stichting een eigentijdse invulling geven en hopelijk
sluiten ook alle Jupiler League Clubs zich daarbij aan.”
Directeur betaald voetbal Bert van Oostveen: “Het feit dat de stichting Meer dan Voetbal teruggaat naar
het voetbal zelf, is het ultieme bewijs van het succes en een compliment aan iedereen die daaraan
heeft gewerkt. Het gedachtegoed is zo doorgedrongen in de voetbalwereld, dat clubs en verenigingen
nu zonder aanjager zelf hun maatschappelijke rol pakken.”
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: stichting Meer dan Voetbal, de heer Joop Alberda,
info@meerdanvoetbal.nl.
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