Inleiding
Sportverenigingen bieden kinderen de mogelijkheid hun geliefde sport te bedrijven. Het blijkt
echter vaak dat kinderen die anders zijn dan anderen een probleem opleveren bij een goede
begeleiding. Zo'n kind wordt vaak als lastig beschouwd en daarom vaak niet welkom. Het gaat
hierbij om kinderen met o.a. gedragsproblemen, ADHD, kwetsbaar zelfbeeld, sociaal emotioneel
jong, maar ook voor kinderen die een fysiek probleem hebben. Wij willen er voor te zorgen dat
deze kinderen niet geïsoleerd raken en zich in groepsverband verder kunnen ontwikkelen. Het is
daarbij niet belangrijk of het kind hierbij een hoog niveau haalt.

Missie
Kinderen/jongeren die, om wat voor reden dan ook, problemen ondervinden in hun persoonlijke
ontwikkeling op hun eigen niveau voetbalactiviteiten en persoonlijke begeleiding aanbieden op
een plek waar zij zich veilig voelen en helemaal zichzelf kunnen zijn.

Visie
Stichting Special Talents wil kinderen/jongeren de kans geven om op een leuke manier en hun
eigen niveau hun geliefde sport te laten bedrijven. Hierbij heeft het spelen van wedstrijden geen
enkele prioriteit.
Kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling krijgen persoonlijke begeleiding. Deze
begeleiding, in de thuissituatie, op school of een andere locatie, kan zowel individueel als in
groepsverband plaatsvinden. De unieke, persoonlijke situatie en wensen van ouders/verzorgers
staan hierbij centraal.

Doelstelling
Het doel van Stichting Special Talents is om kinderen/jongeren (speciaal onderwijs) die vanwege
een bepaalde ontwikkelingsproblematiek niet bij een reguliere voetbalclub terecht kunnen en zich
ook niet thuis voelen in het G-voetbal, gewoon lekker te laten voetballen in een leuke, uitdagende
en veilige omgeving. Voor, tijdens en na elke activiteit is er aandacht voor de persoonlijke situatie
van alle deelnemers onder leiding van trainers met een pedagogische opleiding.

Samenwerking
De stichting wil bij haar activiteiten graag gebruik maken van mooie, rustige locaties; deze zijn voor
de kinderen/jongeren van groot belang om goed te kunnen functioneren. Om dit te bereiken zoekt
de stichting samenwerkingen met o.a. clubs en andere stichtingen. Jaarlijks worden 3 series
georganiseerd op twee locaties, namelijk bij FC Eindhoven en RKSV Nuenen. Ook de samenwerking
met gemeentelijke instellingen zijn daarbij van groot belang.
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Organisatie
Het bestuur van Stichting Special Talents bestaat uit onderstaande personen die dit uiteraard op
vrijwillige basis doen:
 Voorzitter en tevens penningmeester – Henk van Hout
 Secretaris – Ans den Otter
 Persoonlijke begeleiding/pedagoog – Arno Meulendijks
Naast het bestuur zijner momenteel zes trainers met jarenlange ervaring in het jeugdvoetbal en
benodigde pedagogische kennis.

Financiën/het werven van gelden
De enige inkomstenbron waarover Stichting Special Talents momenteel beschikt zijn de betalingen
vanuit de ouders/begeleider voor deelname aan de trainingen. Op jaarbasis worden drie series van
tien trainingen georganiseerd. De kosten voor één serie bedragen € 50,-, twee series € 90,- en voor
drie series € 130,-. Met dit beperkte vermogen worden alle betalingen voldaan. Denk hierbij aan
huurkosten van een sporthal bij slecht weer, nieuwe trainingsmaterialen, onkostenvergoeding
trainers, promotiemateriaal et cetera.
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