
                                                                         

 

Ambitie 2012 -2015 

Eagles4Deventer 

 

 

 

 



Beleidsplan Eagles4Deventer, Januari 2012          
 

2 
 

                     

Waar staat Eagles4Deventer voor? 

Eagles4Deventer geeft inhoud aan de maatschappelijke betrokkenheid van BVO Go Ahead Eagles door 

zich actief in te zetten voor de lokale samenleving. Onze bijdrage is nodig en gewenst om activiteiten 

structureel te laten scoren en inwoners uit Deventer en omgeving daarin te betrekken. Want te vaak 

houden succesvolle projecten op of vallen mensen buiten de boot. Onze inzet draagt bij aan een 

Deventer waarin iedereen actief mee kan doen – meedoen is winnen!  

 

Wat wil Eagles4Deventer bereiken? 

Eagles4Deventer draagt zorg voor een netwerkstructuur waarin partners zich achter de missie scharen 

om iedere inwoner uit Deventer en omgeving actief mee te laten doen aan de maatschappij. Het is 

onze primaire taak sociaal-maatschappelijke activiteiten, die ten doel hebben de sociale participatie en 

integratie in Deventer en omgeving te verhogen, duurzaam te faciliteren en te laten scoren. We 

kiezen voor een selectie van activiteiten met effectiviteitpotenties, de kwaliteit gaat boven de 

kwantiteit. Activiteiten worden geselecteerd op basis van de 4 pijlers waarop de stichting is gebouwd:  

1. Eagles4Deventer voor iedereen 

Activiteiten zijn gericht op de participatie van iedereen, in het bijzonder zij die extra steun verdienen 

zoals sociale minima en mensen met een beperking. 

2. Eagles4Deventer gaat voor gezond 

Activiteiten zijn gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl, want wanneer je lekker in je vel 

zit presteer je beter.  

3. Eagles4Deventer brengt buurten in beweging 

Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van sociale cohesie in wijken en buurten, sportieve 

ontmoetingen brengen mensen dichter bij elkaar. 

4. Eagles4Deventer laat talenten groeien 

Activiteiten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen, want jong geleerd is oud 

gedaan.  
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Strategie – het hoe? 

Eagles4Deventer wil functioneren als een verbindende schakel tussen het publieke en private domein. 

Het doel is structurele  initiatieven te ontwikkelen die het zakelijke en het maatschappelijke belang 

weten te verenigen. Het is onmogelijk dat alleen te realiseren, daarvoor is een samenspel van 

publieke en private partners voorwaarde. Eagles4Deventer is in dat samenspel aanjager en makelaar 

in de oprichting van een partnerplatform. We dagen en nodigen partijen uit, verbinden ze aan elkaar 

en aan de sociaal-maatschappelijke activiteiten die we faciliteren.  

Deze zorgvuldig gekozen activiteiten faciliteren we vanuit het merk ‘Go Ahead Eagles’. Onder 

faciliteren verstaan we het structureel mogelijk maken van ontwikkelde activiteiten. (Daarnaast zal 

Eagles4Deventer  voorzien in praktische ondersteuning vanuit de BVO Go Ahead Eagles en in 

financiële ondersteuning) 

Het faciliteren van het partnerplatform van publieke en private partijen is daarbij cruciaal. Een 

platform bestaat uit een netwerk van lokale partners die met zorg worden behandeld en worden 

betrokken. Een platform dat ruimte biedt om efficiënt en resultaatgericht de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te nemen en die ruimte biedt voor ontwikkeling en netwerken. Eagles4Deventer 

daagt binnen het partnerplatform een ieder uit in praktische en financiële zin een bijdrage te leveren 

aan onze stichtingsmissie. Ze verzorgt dit vanuit een eigen Foundation welke fondsen werft en 

geworven fondsen inzet ten behoeve van een Deventer waarin iedereen mee kan doen. 

Doelstellingen 

We stellen onszelf de ambitie om voorzieningen met betrekking tot sport, gezondheid en onderwijs 

structureel, toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor doelgroepen die deze in het bijzonder nodig 

hebben. De volgende doelstellingen heeft Eagles4Deventer dan ook vastgesteld:  

 Het ontwikkelen en uitbreiden van een partnerplatform tot een budget van minimaal             

€ 400.000 in 2016 door middel van foundation4succes, die ingezet wordt om de pijlers van de 

stichting na te streven en de jaarplannen te realiseren.  

 Het faciliteren van minstens 4 projecten per jaar die betrekking hebben  op sport, gezondheid, 

participatie en onderwijs, waarbij elk project voldoet aan afzonderlijke doelstellingen per 

pijler.  
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Maatschappelijk betrokken 

Voetbal is één van de grootste sociale netwerken van Nederland. Ieder dorp of stad heeft een 

voetbalvereniging. Voetbal zorgt dan ook voor een verbindende kracht. Bij een club als Go Ahead 

Eagles is deze verbindende kracht groot; de supporters van Go Ahead Eagles blijven trouw aan hun 

club.  

De verbindende kracht van voetbal wordt ingezet om maatschappelijke doelstellingen te behalen. Dit 

gebeurd aan de hand van (sportieve) projecten die Eagles4Deventer faciliteert.  

Partners en Vrienden kunnen aan de hand van het Eagles4Deventer convenant laten zien dat zij ook 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als bedrijf. Als partner of vriend van 

Eagles4Deventer verbindt men zich aan andere Partners en Vrienden. 

Foundation4succes 

Partners en Vrienden kunnen één van de onderstaande foundationmogelijkheden kiezen, om zich 

maatschappelijk te profileren als bedrijf; bij de foundation4succes is 4 een belangrijk getal bij de 

samenstelling van de 4 foundation mogelijkheden. Eagles4Deventer beschikt over het ING / Giro 

rekeningnummer 4. De 1e 10 rekeningnummers hebben bijzondere bezitters.*  

Partner 

Bedrijven kunnen zich  verbinden aan een project dat past binnen hun bedrijfsvisie en waarmee zij 

zich maatschappelijk  willen profileren. U bent vanaf € 10.000 per jaar voor een periode van 4 jaar 

partner van Eagles4Deventer. Als partner bent u mede-eigenaar van een project.  

 

Vriend 

U bent vanaf € 4000 per jaar voor een periode van 4 jaar, partner van Eagles4Deventer om zo uw 

bedrijf maatschappelijk te profileren.  

 

Supporter 

Een voetbalclub is geen club zonder zijn supporters. Wilt u supporter worden van Eagles4Deventer? 

Vanaf € 400,- per jaar voor een periode van 4 jaar bent u al supporter van Eagles4Deventer. Door 

deze investering is het mogelijk de verscheiden projecten van Eaglegs4Deventer te financieren.  

 

Donateur  

Elke vrije donatie is van harte welkom bij Eagles4Deventer. Wordt  donateur van Eagles4Deventer en 

steun ons met een vrije donatie.  

 

*De eerste 10 rekeningnummers waren officieel bedoeld voor leden van het Koninklijk Huis. De Nederlandse Staat heeft ING /     

Giro rekening nummer 1. 
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Tegenprestatie  

Wat krijgt u er voor terug als partner, vriend, supporter of donateur? 

Partner 

- Als partner bent u mede-eigenaar van één van de projecten van Eagles4Deventer die past 
binnen uw bedrijfsvisie, waarmee u zich maatschappelijk kunt profileren. Als partner krijgt u 
de mogelijkheid tot een wezenlijke inhoudelijke inbreng in het/de project(en). 
 

- Alle partner worden vermeld op de website: www.eagles4deventer.nl, met gebruikmaking van 
het logo van uw bedrijf.  
 

- Twee keer per jaar wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle partners en 
vrienden van Eagles4Deventer, waarbij bij één van deze bijeenkomsten ook de supporters 
aanwezig zullen zijn.  
 

- Als partner heeft u de mogelijkheid om reclame-uitingen te plaatsen bij verscheidene 
projecten van Eagles4Deventer.  

- Als partner heeft u het recht om in uw eigen uitingen melding te maken van uw betrokkenheid 
als partner bij Eagles4Deventer, met gebruikmaking van het logo van de stichting. 

- U ontvangt vier keer per jaar een nieuwsbrief van Eagles4Deventer. Hierin wordt u als partner 
vermeld met gebruikmaking van uw logo.  

Vriend 

- Alle vrienden worden vermeld op de website: www.eagles4deventer.nl, met gebruikmaking 
van het logo van uw bedrijf.  
 

- Twee keer per jaar wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle partners en 
vrienden van Eagles4Deventer, waarbij bij één van deze bijeenkomsten ook de supporters 
aanwezig zullen zijn. 

- Als vriend heeft u het recht om in uw eigen uitingen melding te maken van uw betrokkenheid 
als vriend bij Eagles4Deventer, met gebruikmaking van het logo van de stichting. 

- U ontvangt vier keer per jaar een nieuwsbrief van Eagles4Deventer. Hierin wordt u als vriend 
vermeld met gebruikmaking van uw logo.  

Supporter 

- Als supporter wordt u tekstueel benoemt op de website: www.eagles4deventer.nl  

- Als supporter heeft u het recht om in uw eigen uitingen melding te maken van uw 
betrokkenheid als supporter bij Eagles4Deventer, met gebruikmaking van het logo van de 
stichting. 
 

- Één keer per jaar wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd gezamenlijk met alle 
partners, vrienden en supporters.  
 

- U ontvangt vier keer per jaar een nieuwsbrief van Eagles4Deventer.  

Donateur 

- U ontvangt vier keer per jaar een nieuwsbrief van Eagles4Deventer. 

http://www.eagles4deventer.nl/
http://www.eagles4deventer.nl/
http://www.eagles4deventer.nl/


Beleidsplan Eagles4Deventer, Januari 2012          
 

6 
 

De projecten van Eagles4Deventer  

 

Eenmalige projecten 

Voor de kleine projecten heeft Eagles4Deventer een budget nodig van € 20.000. Dit zijn projecten als: 

vrijkaarten voor een wedstrijdbezoek van GAE, rondleiding door Adelaarshorst en ziekenhuisbezoek 

door de selectie van GAE,  actieprojecten bijvoorbeeld voedselbank, een goed doel en bijdrage 

school/zaal voetbal. 

De projecten die Eagles4Deventer faciliteert worden gebaseerd op basis van de genoemde pijlers. Elke 

pijler heeft verschillende projecten onder zich. Deze projecten worden hieronder vermeld, met daarbij 

de doelgroep, doestelling en de partners die tot nu toe bij het project zijn betrokken (2011). Bij het 

bereik wordt er aangegeven welk publiek wordt aangesproken bij het desbetreffende project. Het 

budget geeft aan wat er nodig is om het gehele project te financieren voor een geheel jaar.  

Projecten 2012 

Eagles4Deventer brengt buurten in beweging 

Eagles BuurtLeague   

 

Doelgroep: Alle jongeren uit Deventer die een ‘zwakkere’ positie innemen in de samenleving, in de 

leeftijd van 8 t/m 15 jaar.  

Doelstelling: Het doel is om het sportieve gedrag onder jeugdigen te bevorderen, zowel binnen als 

buiten de lijnen van het sportveld. 

Bereik:  300 jongeren Deventer en omgeving. 

Partners: Sportbedrijf Deventer, Raster Jongerenwerk, onderwijs . 

Budget: € 35.000. 

10 weken lang worden er competities gehouden in verschillende buurten. Naast het competitie 

element is er aandacht voor zaken als: betrokkenheid van ouders, familie en buurt, aandacht voor 

maatschappelijke betrokkenheid van jongeren door o.m. vrijwilligerswerk. Zowel de sportieve prestatie 

als de manier waarop de teams zich inzetten voor hun buurt bepalen de uiteindelijke winnaar.  

 

 

 

 

 



Beleidsplan Eagles4Deventer, Januari 2012          
 

7 
 

Projecten 1e jaar 2012 

Eagles4Deventer laat talenten groeien 

De Keurkamp Laat talenten groeien 

 

Doelgroep: Leerlingen van VMBO De Keurkamp. 

Doelstelling: Persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen; zij leren zelf iets te doen, iets te maken en 

samen te werken.  

Bereik:  500 leerlingen De Keurkamp en 25 dak en thuislozen. 

Partners:  EHL De Keurkamp, Tactus en Iriszorg 

Budget: € 8.000 . 

Eagles4Deventer en De Keurkamp werken vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid samen om 

projecten te ontwikkelen met en voor leerlingen van De Keurkamp. Hieronder vallen de acties: 

kerstdiner voor dak- en thuislozen, sport en beveiliging, snoeproute en sportdag. Het kerstdiner is 

bedoeld voor dak- en thuislozen, om ook hun een onvergetelijke kerst te bieden. 

Bij Sport en beveiliging faciliteert Eagles4Deventer een workshop “veiligheid rond de wedstrijd’ en 

zorgt tevens voor een rondleiding in het stadion. De snoeproute houd in dat er iedere vrijdag door 

450 leerlingen (zowel onder- als bovenbouw) van de Keurkamp langs het parcours tussen de 

Marienburgstraat en de AH Keizerslanden schoongemaakt wordt. Daarnaast restaureren leerlingen van 

de afdeling techniek-bouw de poort en stadionmuur aan de Vetkampstraat.  

Einde seizoen 2011-2012 wordt tijdens de sportdag van De Keurkamp de prijs voor de beste corvee-

klas uitgereikt. De prijs bestaat uit een gratis toegangskaart voor een wedstrijd van GAE voor de hele 

klas. 

Eagles4Deventer laat talenten groeien 

Eagles4Deventer leercentrum 

Doelgroep: Leerlingen groep 7/8 primair onderwijs, VMBO , ROC. 

Doelstelling: De motivatie en zelfvertrouwen bij basisschool kinderen terug te winnen. 

Vergroten van onderwijskansen VMBO leerlingen en het stimuleren van de loopbaanmogelijkheden. 

Mogelijkheid bieden aan middelbare school leerlingen door middel van sport, hun sociale 

vaardigheden verder te ontwikkelen. Alle doelgroepen bewuster maken van een gezonde 

leefstijl.  

Bereik: 4 workshops per doelgroep a 25 deelnemers. Totaal bereik 400 jongeren   
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Partners: Onderwijs, Welzijn, supportersvereniging, Cambio 

Budget: € 20.000  

Binnen het Eagles4Deventer leercentrum richten we ons op: 

1. leerlingen met leerachterstanden 

2. dreigen uit te vallen binnen het voortgezet onderwijs 

3. voortijdig schoolverlaters middelbaar onderwijs 

4. alle  leerlingen die bewuster zouden kunnen omgaan met een gezonde leefstijl 

Het leercentrum zetten we op binnen het stadion de Adelaarshorst in ruimten die daarvoor geschikt 

zijn. Beweeglocaties in en rond het stadion zetten we in om de bestaande en nieuwe methodieken per 

doelgroep  te combineren met sport en bewegen. Men kan denken aan: kunstgrasveld bij speel en 

wijkvereniging De Driehoek, het Olympisch schoolplein bredeschool de Windroos, 

Tafeltennisvereniging Swift, krachtsportcentrum KDO en sportpark Rielerenk.   

Bestaande en nieuwe methodieken worden ingezet bijvoorbeeld : SportMpower, Sport United, Playing 

for succes. Methodieken gezonde leefstijl: ga voor gezond, B-Fit en Jogg jongeren op gezond gewicht. 

 

Eagles4Deventer voor iedereen 

Deventer Sportploeg 

 

Doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking. 

Doelstelling: Deze doelgroep de mogelijkheid geven om te sporten bij sportverenigingen. 

Bereik: Sportverenigingen met G-sport uit Deventer en omgeving. Totaal 350 deelnemers per week 

Partners: sportverenigingen . 

Budget: € 5.000 

Alle sporters uit de Deventer Sportploeg hebben een verstandelijke beperking. Zij sporten bij 

verschillende reguliere sportverenigingen in de stad, op hun eigen niveau (inmiddels 8 

sportverenigingen actief in de G – sport, 250 mensen met een beperking lid van een deelnemende 

sportvereniging).  

 

De Deventer Sportploeg heeft als slogan  “allemaal winnaars”. Zij streven dan ook twee pijlers na: 

1. Structureel aanbod op lokaal niveau  

De Deventer Sportploeg maakt sport toegankelijk voor Deventenaren met een verstandelijke 

beperking. Integratie en participatie zijn hierbij toverwoorden. Sporters worden om die reden onder 

gebracht bij reguliere sportverenigingen. Daarnaast fungeert de Deventer Sportploeg als loket voor 
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alle vragen met betrekking tot sport voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook verhelpt de 

Deventer Sportploeg knelpunten die de toegankelijkheid van sport in de weg staan, zoals de 

problematiek rond het vervoer van de sporters. In 2015 sport 75% van de Deventenaren met een 

verstandelijke beperking bij een reguliere sportvereniging.  

 

2. Evenementen  

De Deventer Sportploeg vaardigt elke 2 jaar sporters af naar de Nationale Special Olympics. Daarnaast 

biedt De Deventer Sportploeg onze sporters de kans om op andere evenementen een Olympische 

ervaring op te doen. Zelf leveren we ook onze bijdrage aan een gevarieerd en volwaardig 

evenementenaanbod voor sporters met een verstandelijke beperking. In 2014 stelt de Deventer 

Sportploeg 75 sporters en 33 coaches in staat om deel te nemen aan de Nationale Special Olympics. 

Ook zenden we in 2015 100 sporters en 40 coaches uit naar overige sportevenementen.  

Eagles4Deventer gaat voor gezond  

Ga voor gezond!  

 

Doelgroep: Voor groep 1 t/m groep 8 van de basisschool uit Deventer en omgeving.  

Doelstelling: Gezonde leefstijl creëren op de basisscholen in Deventer en omgeving.  

Bereik: Alle primaire basisscholen uit Deventer en omgeving. Totaal 10.000 leerlingen 

Partners: Gezondheidsinstituut NIGZ, Sportbedrijf Deventer. 

Budget: € 15.000. 

Ga voor gezond! Besteed op een leuke en makkelijke manier aandacht aan de volgende thema’s: 

 Eten & Drinken 

 Bewegen 

 Je lichaam 

 Lekker in je vel 

 Binnen en buiten 

Uit onderzoek van de GGD Gelre-IJssel is gebleken dat in 2010 in Deventer één op de vier kinderen 

kampte met overgewicht.  

In 2012 starten Sportbedrijf Deventer, Eagles4Deventer en zorgverzekeraar Salland daarom een 

samenwerking onder de noemer ‘Deventer gaat voor gezond’. Zij richten op het stedelijk 
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implementeren van een methode om basisschoolkinderen uit te dagen een gezonde leefstijl te volgen. 

Daarbij maken ze onder andere gebruik van de methode ‘Ga voor gezond!’. Dit initiatief wordt 

ondersteund door GGD IJsselland en het NIGZ. 
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Bijlage 1 

Eagles4Deventer Convenant 

Meedoen is winnen 

 Samenvoegen van bestaande interventies of projecten. 

 Samenwerken met betrokken organisaties. 

 Bereidheid om samen vanuit Eagles4Deventer label te opereren. 

 Financiële middelen binnen de 4 foundations. 

 

Foundation 

 Inzetten van rekening nummer 4, een uniek nummer!  

 Werven van fondsen en subsidies. 

 Structureel  

 Maatschappelijke  verantwoordelijkheid nemen. 

 

Kernwaarden 

Eagles4Deventer staat voor vier kernwaarden, die alle vier bijdragen aan een goed gevoel bij alle 

bewoners in Deventer en omgeving, partners, vrienden en vrijwilligers.  

 Werken aan zelfvertrouwen. 

 Werken aan eigenwaarde. 

 Werken aan persoonlijke ontwikkeling. 

 Werken aan motivatie . 

 

Pijlers 

De vier pijlers van Eagles4Deventer. 

 Eagles4Deventer brengt buurten in beweging 

 Eagles4Deventer laat talenten groeien 

 Eagles4Deventer voor iedereen 

 Eagles4Deventer gaat voor gezond 
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Bijlage 2 

Uitbreiding projecten en nieuwe projecten 2013 - 2015  

Eagles4Deventer brengt buurten in beweging 

Voorstad Oost beweegt 

Doelgroep: Bewoners van de wijk Voorstad Oost. 

Doelstelling: Wijkbewoners uitdagen om meer te sporten en te bewegen en daarnaast de Brede 

School de Windroos, Go Ahead Eagles en speeltuinvereniging De Driehoek versterken op het gebeid 

van sport en bewegen in de wijk Voorstad Oost.  

Bereik: Voorstad Oost 

In de wijk Voorstad Oost worden verschillende beweegactiviteiten georganiseerd in en om de school, 

de speeltuin of in het stadion. Hierbij kan er gedacht worden aan activiteiten als een sponsorloop of 

een sportdag. 

Partners:  Wijk en speeltuinvereniging de Driehoek, bredeschool de Windroos, gemeente Deventer   

                 combinatie met Eagles4Deventer leercentrum en sociaal programma Voorstad. 

Budget:  € 15.000. 

 

Kicken , Kings United 

Doelgroep:  jonge supporters Go Ahead Eagles.  

Doelstelling:  preventief programma op weg naar een sportieve en trotse supporter.  

Bereik:  jeugdige supporters in Deventer en omgeving. Van kids - club naar junior - club. Leren van 

elkaar en met elkaar om als jongvolwassene actief deelnemer te worden van de supporters 

vereniging. 

Partners:  Go Ahead Eagles, supporters vereniging, Cambio, Eagles4Deventer leercentrum 

Budget:  € 10.000. 

 

Eagles4Deventer laat talenten groeien 

Methodieken en doelgroepen uitbreiden  Eagles4Deventer leercentrum 

Playing for Success 

Doelgroep: Kinderen van 9 t/m 14 jaar die een leerachterstand hebben op het gebied van rekenen 

en taal. 

Doelstelling: De motivatie en zelfvertrouwen bij deze kinderen terug te winnen. 

Bereik: Basisscholen uit Deventer en omgeving . 

Deze kinderen krijgen 10 weken lang, één keer per week, extra naschoolse begeleiding van twee tot 

drie uur in het stadion “de Adelaarshorst”. Deze unieke locatie zal de kinderen extra inspiratie geven. 

Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen een feest is. Bij 

Playing for Success noemen we dat: leren met een WOW-factor . 
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Sport United 

Doelgroep: Jongeren. 

Doelstelling: Sport United biedt de mogelijkheid om bij jongeren door middel van sport, hun 

sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.  

Bereik: Deventer en omgeving. 

Sport krijgt steeds meer maatschappelijke betekenis. Sport draagt bij aan het voorkomen van 

criminaliteit en het bevorderen van maatschappelijke participatie.  

SportMpower 

Doelgroep: 3e en 4e jaar VMBO-leerlingen met een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. 

Doelstelling: Vergroten van onderwijskansen van de leerlingen en het stimuleren van de 

loopbaanmogelijkheden.  

Bereik: VMBO scholen uit Deventer en omgeving. 

Budget: € 10.000. 

Is een naschools project dat sport en loopbaantraining voor jongeren combineert.  Het ‘empoweren’ 

van jongeren door middel van sport staat centraal. Een aantrekkelijk sportaanbod, zoals voetbal, 

kickboksen en breakdance, fungeert als ‘trigger’ voor het volgen van loopbaantrainingen. Dit 

aantrekkelijke sportaanbod, in ruil voor het verplicht volgen van de loopbaantrainingen, trekt deze 

jongeren die anders moeilijk te bereiken zijn, over de streep om bewuster aandacht te besteden aan 

school en hun persoonlijke toekomst. 

 

 

Eagles4Deventer gaat voor gezond 

Jogg Jongeren op gezond gewicht uitbreiden Deventer gaat voor gezond 

Doelgroep:  Jongeren van 12 – 19 jaar en hun ouders 

Doelstelling:  uitbreiden van het project Deventer gaat voor gezond naar de doelgroep voortgezet 

en middelbaar onderwijs. Heel Deventer gaat voor gezond. 

Bereik: JOGG is de beweging waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond 

eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Jongeren (12-19), 

hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Het is een lokale aanpak waarbij niet 

alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezighouden met de leefstijl van de 

kinderen maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf. 

Partners:  winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente Deventer 

Budget:  € 15.000. 
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Eagles4Deventer voor iedereen 

Onbeperkt Actief 

Doelgroep: Bewoners met en zonder beperking uit Deventer en omgeving.  

Doelstelling: Iedereen mee laten doen in de buurt . 

Bereik: Deventer en omgeving . 

 

Het project Onbeperkt Actief is gericht op participatie - het meedoen in de buurt - een wens van veel 

bewoners met en zonder een beperking uit Deventer. Gewoon met alledaagse dingen en leuke 

activiteiten in de eigen woonomgeving meedoen. Dat maakt het wonen in de wijk pas echt fijn. Onder 

de noemer ‘samen is leuker dan alleen’ worden vriendenkringen in de buurt georganiseerd. Op basis 

van interesse of hobby worden matches tussen twee tot maximaal zes buurtbewoners gemaakt, 

waaronder mensen met een beperking. Buurtbewoners maken samen afspraken om iets te 

ondernemen, wat kan variëren van naar de film gaan, tot samen dansen of koekjes bakken. 

Partners: Zorgcentrum, Raster. 

Budget: € 20.000.  
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               Colofon 

 

Datum    januari 2012 

Beleidsplan Stichting Eagles4Deventer 

Kees van Hoof, programmamanager 

Adresgegevens: Vetkampstraat 1 

Telefoon: 0570 621357 

Mail: k.vanhoof@ga-eagles.nl                

Website: www.eagles4Deventer.nl  

Facebook:  

 

Het team van Stichting Eagles4Deventer bestaat uit: 

Programmamanager       

Administratieve ondersteuning  

Projectondersteuning  

Stagiaire  

Vrijwilliger   

Vrijwilliger 

 

De inzet van het bestuur van de Stichting Eagles4Deventer is op vrijwillige basis. 

(Namen bestuursleden en portefeuilles) 

Jos Fleskes 
Directeur REC Oost-Nederland 
Voorzitter stichting Eagles4Deventer                               

Anne van der Heyden 
Arts, partner BMC 
secretaris  Eagles4Deventer                                              

mailto:k.vanhoof@ga-eagles.nl
http://www.eagles4deventer.nl/
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Henk Dommerholt  
Vennoot Schimmel & Plante (accountants en belastingadviseur) 
Penningmeester Eagles4Deventer                                          
 

Rob Goossens 
Bestuurslid Eagles4Deventer                                                   
 

Jan Vermue,  
GZ psycholoog, directeur Ambelt Ambulante Dienstverlening 
 Bestuurslid Eagles4Deventer                                               
 
Jorrit de Jong  
bedrijfskundige RUG  
Bestuursvoorzitter Cooperatie Eno (o.a. Salland verzekeringen) 
Bestuurslid Eagles4Deventer                                               
 
 
Ineke  van Oldeniel 
Lid Raad van Bestuur Saxion 
Bestuurslid Eagles4Deventer                                              
 

Hans de Vroome 
Ondernemer 
Oud voorzitter Go Ahead Eagles 
Bestuurslid Eagles4Deventer                                                    
 

Bert Doornebos 
MT lid Go Ahead Eagles 
Vertegenwoordiger GA Eagles in bestuur Eagles4Deventer          
 

 

Samenstellers Eagles4Deventer: bestuur, programmaleider, medewerkers GA Eagles en 

vrijwilligers   

Sportbedrijf Deventer: M.Tepperik,  R.Buijserd, S.in ‘t Hof    

Contactpersoon  Kees van Hoof, programmaleider Eagles4Deventer 

    K.vanhoof@ga-eagles.nl  

Website   www.eagles4Deventer.nl                                    

                                                                     

mailto:K.vanhoof@ga-eagles.nl
http://www.eagles4deventer.nl/

