
 

 

JURYRAPPORT MEER DAN VOETBAL AWARDS 2014 
 
Amateurproject van het Jaar: Plusvoetbal - BSV Boeimeer 
Het Plusvoetbal van BSV Boeimeer biedt voor kinderen met autisme of daaraan verwante 
stoornissen de mogelijkheid om recreatief te voetballen. waarbij samen met leeftijdgenoten plezier 
maken voorop staat. Het Plusvoetbal van BSV Boeimeer is eigenlijk geen project meer, maar het is 
echt onderdeel van de club geworden. BSV Boeimeer integreert het Plusvoetbal in het programma 
van de vereniging en neemt de plusvoetballers als leden op in de club. Het is duurzaam 
georganiseerd en kan nog jaren mee.  
 
De jury is van mening dat dit project een concreet voorbeeld is voor andere amateurverenigingen. 
“Plusvoetbal is een concreet voorbeeld van wat een club kan betekenen voor een doelgroep die 
anders aan de kant zou staan”. 
 
Meer informatie: http://meerdanvoetbal.nl/projecten/324  
Nominatiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=PTIR7rbYM20 
 
 
Profproject van het Jaar: PSV United 
PSV United is een pedagogisch sportprogramma ter preventie van jeugdoverlast in de Eindhovense 
wijken Mensfort, Tongelre en Bennekel. De hoofddoelstellingen van dit project zijn het verhogen van 
de sociale veiligheid en het vergroten van de sociale binding. PSV United bewijst al meerdere jaren 
haar toegevoegde waarde in de ontwikkeling van een moeilijk bereikbare doelgroep. Dankzij het 
project is de sociale veiligheid in de wijken toegenomen.  
 
De jury is onder de indruk van de gemeten resultaten en het positieve effect op de deelnemers. “De 
kinderen zijn trots om voor PSV te voetballen en van PSV te leren”. 
 
Meer informatie: http://meerdanvoetbal.nl/projecten/61  
Nominatiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=Ob_EMU-lnqg 
 
 
Amateurclub van het Jaar: SC Enschede 
Sportclub Enschede is een actieve club met hart voor de wijk. De club heeft een moeilijke periode 
achter de rug. Met hulp van het programma De Vitale Sportvereniging is SC Enschede weer een 
bloeiende vereniging, die alle dagen van de week openstaat voor haar leden en andere doelgroepen. 
Met dit concept geeft SC Enschede op een mooie manier invulling aan haar sociale wijkfunctie.  
 
De jury is met name onder de indruk van “de metamorfose van ouderwetse voetbalkantine naar 
huiskamer van de buurt”. Ook vindT de jury het zeer positief dat dit programma door de hele 
vereniging breed wordt gedragen. 
 
Meer informatie: http://meerdanvoetbal.nl/sportclubenschede  
Nominatiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=rfxi5buv2ns 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Profclub van het Jaar – SBV Excelsior 
SBV Excelsior is in de eerste plaats een voetbalclub, maar beseft als geen ander welke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid hierbij komt kijken. Excelsior zet zich dagelijks in voor 
verschillende doelgroepen in de eigen wijk Kralingen en de omgeving. De jury was met name onder 
de indruk van de grote dadendrang van een relatief kleine organisatie. Excelsior presenteert zich als 
een echte familieclub. Het open karakter van Excelsior zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt.  
 
“Excelsior is een echte open club. Iedereen bij de club, van koffiejuffrouw tot aanvoerder van het 
eerste elftal, is betrokken bij de maatschappelijke initiatieven”. 
 
Meer informatie: http://meerdanvoetbal.nl/excelsior  
Nominatiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=x-Fo5UI4bVw 


