
WORD JIJ DE 
COMMUNITY 
C H A M P I O N 
VAN JOUW STAD?
BEN JIJ KLAAR VOOR EEN NIEUWE UITDAGING?
DAN IS DE EREDIVISIE OP ZOEK NAAR JOU!

HOE ZIET JOUW TRAININGSSCHEMA ERUIT?
Natuurlijk ben je elke week op het stadion  
van je favoriete voetbalclub.
Je leert hoe sport/voetbal mensen kan  
motiveren en stimuleren.
Je leert van topsporters welke stappen zij moesten 
maken om hun dromen te bereiken.
Je gaat op zoek naar jouw unieke talenten  
via workshops en trainingen.
Je gaat aan de slag met vaardigheden  
zoals creativiteit, communiceren, innoveren  
en ondernemen.
Je ervaart wat jouw club en jij samen kunnen betekenen 
voor je wijk.
Je leert wat er nodig is om een topprestatie neer te 
zetten.
Je gaat aan de slag met digitale vaardigheden zoals 
communicatie, programmeren  
en met social  media.
Je leert dat sport zowel fysiek als mentaal  
bezig zijn is.

Al deze onderdelen moeten leiden tot topprestaties in 
jouw eigen leven, maar ook in je wijk. Hoe? 
Je gaat ze inzetten bij de projecten van jouw club in jouw 
wijk. Denk daarbij aan meedoen met wijktrainingen, 

het bedenken en organiseren van buurtactiviteiten en 
evenementen voor jong en oud of neem deel aan de 

jongerenraad die advies geeft aan je voetbalclub. 

Wie weet wordt jouw idee voor 
de club of wijk werkelijkheid! 
Jouw inzet in de wijk en je inzet tijdens het 
trainingsprogramma geven je skillmoves in het Eredivisie 
Community Champions puntensysteem. 
Hoe meer skills je verdient des te hoger je beloning! 
Je kan je skills verzilveren voor een trainingspak, 
wedstrijdkaarten, een tegoedbon of toffe sportartikelen 
van jouw favoriete voetbalclub.

SPREEKT JOU DIT AAN? 
Als jij op deze vragen ja kan beantwoorden, moet je 
je zeker aanmelden:

Woon je in een van de regio’s van de deelnemende clubs.
Ben je tussen de 14 en 27 jaar oud?
Geloof je dat sport mensen kan motiveren?
Wil je iets voor jouw wijk doen?
Ben je minimaal 1 dag in de week beschikbaar  
gedurende 15 weken?

Het maakt ons niet uit of je nog op school zit, thuis zit 
of aan het werk bent. Wij bieden een traject op maat aan, 
waardoor jij het verschil gaat maken! 

Twijfel niet en zorg dat je meedoet!

De Eredivisie zoekt nieuwe talenten die het verschil 
willen maken met een maatschappelijk diensttijd 
in hun eigen stad.

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging, benieuwd naar 
jouw talenten en wil je laten zien wat je kan, meld je 
dan aan voor Eredivisie Community Champions!


