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Al 10.000 rondjes gegeven in virtuele Kantine 
 
Nu de kantines dicht moeten blijven lopen amateurclubs veel inkomsten mis. Dit leidt tot grote financiële 
problemen voor veel verenigingen. Daarom heeft actiebureau Clubplan Nederland een virtuele kantine 
geopend om de clubs te steunen in deze lastige tijd.  
 
Op rondjevoorjeclub.nl kunnen supporters een rondje geven voor hun eigen club: een donatie ter waarde van een 
rondje in de kantine. Halverwege de actieperiode zijn er al 10.000 virtuele rondjes gegeven, voor ruim 556 
amateurclubs! 
 
“Nu dit in de kantines niet kan roepen wij iedereen op om online een rondje te geven. Een rondje is een donatie 
ter waarde van een rondje in de kantine. Je krijg hier geen drankjes voor terug, maar helpt je club hier enorm mee 
in deze lastige tijd!” aldus initiatiefnemer Harold Dijkstra. 
 
 
Clubgevoel in lastige tijd 
 
vv STEVO heeft tot nu toe de meeste rondjes ontvangen van alle verenigingen. De club uit Geesteren (Overijssel) 
ontving maar liefst 317 rondjes van 140 supporters in de eerste helft van de actie, goed voor €6.340,-. Dit is erg 
welkom aldus voorzitter Eddy Droste: “Behalve de gezelligheid in de kantine missen we ook de inkomsten. Met 
alle steun van onze supporters die we ontvangen met deze actie kunnen we dit opvangen.” 
 
Ook bij CVV Vlug en Vaardig trekken supporters van de club massaal aan de bel. Met 173 supporters is het 
gezellig druk in hun virtuele kantine. Samen hebben deze supporters al 206 rondjes gegeven voor de club, goed 
voor €4.120,- Voorzitter Foeke Westerveld is overdonderd door dit succes: “Als kleine vereniging met 200 leden 
zijn we erg dankbaar en trots op het clubgevoel van onze achterban.” 
 
Inmiddels zijn er in alle provincies al rondjes gegeven op Rondjevoorjeclub.nl. Verenigingen uit Overijssel hebben 
tot nu toe de meeste rondjes ontvangen, maar ook in de andere provincies wordt al volop geproost voor de 
amateurclubs. Daarbij komen ook Betaald Voetbalclubs in actie voor hun amateurpartners: FC Groningen, FC 
Twente, sc Heerenveen, SC Cambuur en De Graafschap zijn betrokken bij het verenigingsleven in de regio en 
hebben de actie daarom gedeeld voor hun partnerclubs.  
 
Rondjevoorjeclub is een open actie: iedereen die zijn of haar vereniging wil helpen kan meedoen. De actieperiode 
duurt nog tot en met 31 december. In januari wordt de opbrengst uitgekeerd aan de betreffende verenigingen.  
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