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Supporters doneren €325.000,- voor amateurclubs 
 
Geen derde helft na een wedstrijd, geen trainingsavonden, kerstborrel of nieuwjaarsreceptie. Behalve het 
sportplezier en de gezelligheid lopen amateurclubs ook veel inkomsten mis, nu de sportkantines dicht 
moesten blijven de afgelopen maanden. Daarom opende het actiebureau Clubplan Nederland een virtuele 
kantine op Rondjevoorjeclub.nl, waar supporters een rondje voor hun club konden geven: een donatie ter 
waarde van een rondje in de kantine. Met succes, want in totaal werden bijna 700 amateurverenigingen 
samen getrakteerd op ruim €325.000,-.  
 
De actie werd afgetrapt op vrijdag 30 oktober. Het eerste rondje werd gegeven voor vv Nieuweschans, uit 
Groningen. Daarna ging het snel, onder andere met behulp van de BVO’s De Graafschap, FC Groningen, FC 
Twente, SC Cambuur en sc Heerenveen die hun supporters opriepen om hun amateurpartners te steunen in 
deze lastige tijd. Zo ging de actie het hele land rond en werd er gedoneerd aan clubs uit alle provincies.  
 
vv STEVO uit Geesteren (Overijssel) ontving de meeste rondjes van allemaal: 475 rondjes, goed voor €9.500,-. 
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 trokken supporters van de club massaal aan de bel. 341 donateurs gaven samen 420 
rondjes voor de Amsterdammers, goed voor €8.415,- Voorzitter Foeke Westerveld is overdonderd door dit 
succes: “Als kleine vereniging met 200 leden zijn we erg dankbaar en trots op zoveel clubgevoel!” 
 
Ook Clubplan Nederland is erg blij met het eindresultaat. Mede-eigenaar Harold Dijkstra: “Toen de kantines in 
oktober dicht moest lazen wij zorgwekkende voorspellingen over de financiën bij amateurverenigingen. Daarom 
wilden we graag een bijdrage leveren om clubs te helpen in deze lastige tijd. We zijn blij dat dit zo is uitgepakt en 
hopen dat alle clubs deze tijd verder ook goed doorkomen. Met zoveel clubgevoel als we bij deze actie hebben 
gezien zal dat uiteindelijk vast goed komen en waar nodig staan wij klaar om ons steentje bij te dragen met onze 
acties.” 
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