KIDS UNITED:
VOETBAL EN
VEEL MEER…
STEUN ONS!

Stichting Kids United
Bolder 73 9732 PE Groningen
050-5427040 info@kids-united.nl
www.kids-united.nl
Volg ons via
Kidsunitedgroningen
Kidsunited050
Kidsunited050
Kids United
Stichting Kids United

Hoofdsponsor

“WELKOM
BIJ
EEN
PRACHT
CLUB”

VOORWOORD
Van jongs af aan ken ik Onno. We voetbalden samen en gingen naar dezelfde lagere school, later gingen we samen op
vakantie. We hebben altijd contact gehouden en kennen elkaar nu bijna veertig jaar. Toen Sandro in 2003 ziek werd
was mijn vrouw Caren als kinderfysiotherapeut betrokken bij zijn behandeling. Wij zagen hoe ingrijpend dit was voor
het hele gezin en we maakten mee dat de ziekte van Sandro de aanleiding was voor Onno en Margriet om Kids United
op te richten.
In 2017 vroegen ze mij om voorzitter te worden van Kids
United. Ik heb daarop meteen “ja” gezegd omdat ik het een
eer en genoegen vind om betrokken te zijn bij deze mooie
club. De club is in de afgelopen jaren fors gegroeid en het
is inmiddels een hele klus en uitdaging om de organisatie
draaiende te houden.
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Graag lever ik een bijdrage aan het toekomstbestendig
maken van de club en te zorgen voor continuïteit op de
lange termijn. Bovendien hebben we de ambitie om op
onze eigen plek, Sportpark De Kring, een clubhuis te
realiseren om voor onze doelgroep nog meer activiteiten
te kunnen organiseren. Na de eigen tribune, die met
de opbrengst van de 4 Mijl van Groningen (editie 2017)
gebouwd kan worden, is dat de volgende stap waar wij
ons voor willen inzetten.

Uiteraard blijven we afhankelijk van sponsoren en
donateurs, dus mocht u belangstelling hebben om ons
te ondersteunen, kom dan eens langs en geniet van het
plezier dat onze kids en jongeren hebben.
U kunt ons natuurlijk ook benaderen via mail
info@kids-united.nl of telefoon 050-5427040.
Andries Jongsma
Voorzitter Kids United
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“IEDEREEN
DOET MEE,
NIEMAND
BUITENSPEL!”
– Onno Kukler – (oprichter Kids United)

HOE HET BEGON
In 2003 hebben Margriet en ik Kids United opgericht. Onze
zoon Sandro was toen 10 jaar oud. Hij heeft een lichamelijke
en verstandelijke beperking. Sandro zag een item op
televisie over een G-voetbalteam in het westen van het
land. Hij wilde graag lid worden van deze vereniging, maar
besefte niet dat dit 2 uur rijden was en dus onmogelijk om
deze afstand 2 keer in de week te overbruggen.

Kids United 2003
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Dat Sandro net als z’n oudere broer graag wilde voetballen
maar dat er geen geschikte club in de regio was om zich
bij aan te sluiten, raakte ons diep. Sandro was namelijk te
beperkt om mee te kunnen doen in het reguliere voetbal.
Dit was de aanleiding om zelf een voetbalclub op te richten.
Een voetbalclub waar kinderen en jongeren met een fysieke
en/of verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten
en gezamenlijk naar hartenlust kunnen voetballen. Ook
geld mocht geen belemmering zijn om mee te kunnen
doen, waardoor bij de oprichting van de club op 7 mei 2003
besloten werd geen contributie te vragen.

MISSIE
“Wij bieden in Groningen contributievrij voetbalen andere vrijetijdsactiviteiten aan voor kinderen
en jongeren met een fysieke en/of verstandelijke
beperking met als doel hun kwaliteit van leven
te verhogen.”

WAAR STAAN WE NU?
Nu zoveel jaren later bestaat Kids United uit spelers met
zeer uiteenlopende beperkingen. Of je nu een lichamelijke
of verstandelijke beperking hebt. Of je downsyndroom
hebt of autistisch bent; iedereen is welkom. Inmiddels
is de stichting uitgegroeid tot een prachtige sportclub
waar iedereen op zijn of haar eigen niveau kan trainen en
regelmatig een wedstrijd speelt.
Een stichting met een visie voor de toekomst. Een stichting
met als doel de kinderen en jongeren te laten bewegen en
plezier te maken. Ze leren elkaars handicap accepteren.
Ze spelen samen in één team. Ook worden er wedstrijden
georganiseerd tegen de reguliere jeugd, een mooi stukje
integratie. De jeugd maakt op deze manier kennis met de
beperkingen van hun leeftijdsgenoten die bijvoorbeeld een
spierziekte hebben of het syndroom van down. Ze zullen er
de rest van hun leven nooit meer vreemd tegenaan kijken.
Ze durven nu een gesprek aan te gaan met onze kids.
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WAAR GAAN WE HEEN?
Kinderen en jongeren willen meer dan voetballen alleen.
We hebben spelertjes gehad die noodgedwongen door
hun spierziekte moesten stoppen. Wat zou het fijn zijn
als deze groep kids zou kunnen blijven komen bij Kids
United. Op vrijetijdsgebied is het aanbod voor kinderen en
jongeren met een fysieke en/of verstandelijke beperking,
landelijk maar ook in Groningen, beperkt. Zeker wanneer
het gaat om een fysieke ontmoetingsplek.
Een plek waar ze gezellig samen kunnen zijn en van
waaruit ze tal van sporten en andere activiteiten kunnen
beoefenen. Wij vinden het belangrijk dat een dergelijke
fysieke plek voor deze doelgroep realiteit wordt. Een eigen
centrum, een tweede thuis!

Samen voetballen, koken, gamen, live voetbal kijken,
tafeltennissen, sjoelen, klimmen of lekker kletsen met
elkaar. Een centrum met veel mogelijkheden, waar een
gezellige huiskamer zeker niet mag ontbreken. Het Kids
United Sport- en Spel Activiteitencentrum moet een
tweede thuis worden voor de jongeren met een beperking.
Een plek waar ze zich thuis voelen. Een plek die ook de
mogelijkheid biedt om reguliere jeugd uit te nodigen om
samen met hun gehandicapte leeftijdsgenoten te sporten
of gewoon gezellig bij elkaar te zijn.
Op de weg daarnaartoe hebben we al ruimte op sportpark
De Kring weten te realiseren, met een eigen veld en een
heuse tribune voor Kids United (Leutje stadion). De plek
hebben we dus, nu de fysieke accommodatie nog.

VISIE
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“Wij willen dat er in Groningen een fysieke
accommodatie komt waar kinderen en jongeren
met een fysieke en/of verstandelijke beperking
elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen
zijn. Een tweede thuis waar ze met vrienden en
vriendinnen kunnen sporten en ontspannen.”

Wit u meer weten over Kids United dan kunt u altijd bellen
of mailen. U bent natuurlijk ook welkom bij een training.
Kom gerust eens langs.
Onno Kukler
Oprichter Kids United
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GEEN
“TE GEK OM
CONTRIBUTIE DEZE KINDEREN
TE KUNNEN
HELPEN”
OFFICIEEL G-TEAM
FC GRONINGEN
Op 1 december 2011 werd Kids United officieel
geadopteerd door FC Groningen. Hiermee werd de
Trots van het Noorden de eerste betaald voetbalclub
in Nederland met een G-team. In een volle Euroborg
werd Kids United op 3 december, tijdens de wedstrijd
FC Groningen - NEC, voorgesteld aan het grote publiek.
Sindsdien speelt Kids United haar wedstrijden in de officiële
tenues van FC Groningen. Kids United blijft echter een
zelfstandige club en dus afhankelijk van eigen sponsoren.
De band tussen beide clubs is zeer hecht. Zo neemt
Kids United onder de vlag van FC Groningen deel aan de
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Bijzondere Eredivisie (een landelijke G-voetbalcompetitie
van Eredivisieclubs), waar het de clubkleuren van
FC Groningen hartstochtelijk verdedigt. En uiteraard
is Kids United trouwe deelnemer aan het jaarlijkse
FC Groningen G-toernooi.
Daarnaast mogen kinderen van Kids United geregeld
meedoen met activiteiten rondom wedstrijden van
FC Groningen en heeft een speler van FC Groningen elk
jaar de eer om zich als ambassadeur te mogen verbinden
aan Kids United. Een greep uit de ambassadeurs van
de afgelopen jaren: Sergio Padt, Michael de Leeuw en
Maikel Kieftenbeld.

Gewoon lekker zorgeloos voetballen. Dat is wat we voor
de kinderen en hun ouders willen. Geen gedoe, gewoon
een leuke middag of dagje uit voor kind en ouder(s).
Daar worden wij blij van en daarom zijn wij wie wij zijn;
een contributievrije vereniging. Kinderen en jongeren
sporten tegenwoordig steeds minder en daardoor missen
ze veel. Sporten is gezond en vooral erg leuk. Het is goed
voor de fysieke conditie, de kinderen voelen zich lekkerder
en ze krijgen meer zelfvertrouwen. En wellicht nog het
leukste van alles? De kinderen maken nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes waarmee ze kunnen lachen, spelen
en elkaar verhalen kunnen vertellen.
Wij merken dat dit alles de kinderen gelukkiger maakt.
En geld mag dat wat ons betreft niet in de weg staan.
Vandaar dat wij geen contributie vragen om lid te mogen
zijn van Kids United.

– Klaas-Jan – (vrijwilliger)

VRIJWILLIGERS
Kids United draait volledig op de inzet van vele vrijwilligers.
Tientallen vrijwilligers maken het mogelijk dat de kids
elke week weer onbezorgd kunnen sporten en een leuke
dag hebben. Kids United is voor deze vrijwillige inzet
zeer dankbaar, want zonder hen zou het allemaal niet
mogelijk zijn. Kids United is een erkend leerbedrijf. Diverse
opleidingen in de zorg, welzijn en sport leveren stagiaires
die meehelpen bij het verzorgen van de trainingen.

Voor inkomsten zijn wij dus afhankelijk van sponsoren,
donateurs, subsidies, acties, giften, etc. Hierbij is alle
steun, in welke vorm dan ook, welkom. Op onze website
(www.kids-united.nl) kunt u uitgebreide informatie vinden
hoe u ons kunt steunen.

“WIJ ZIJN
WIE WIJ ZIJN!”
– Marcel Hofstede – (vrijwilliger)
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KI D S U N I T E D: VO E T B A L E N V E E L M E E R !

NR. 10
Arjen Robben, Messi, Modric, Mbappé, Neymar, Maradona, Zidane, Gullit, Platini, Ronaldinho; allemaal voetballen of
voetbalden ze met rugnummer 10. Rugnummer 10 is in de voetbalwereld legendarisch en iedereen wil met nummer 10
spelen. Wanneer je met rugnummer 10 speelt ben je iemand, tel je mee en ben je belangrijk. Elke jongen of meisje wil
dan ook met nummer 10 spelen. Bij een standaard voetbalvereniging is dat echter niet mogelijk. Bij Kids United wel,
bij ons geldt dat iedereen belangrijk is. Iedereen hoort erbij en vanaf het begin van Kids United in 2003 was volkomen
duidelijk dat iedereen nummer 10 verdient. Daarom speelt iedere voetballer van Kids United met nummer 10. Behalve
de keepers natuurlijk, want wat nummer 10 voor een voetballer is, is nummer 1 voor een keeper; je bent speciaal.
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“WAAR
KINDEREN
ZICHZELF,
EN OUDERS
TROTS
KUNNEN
ZIJN”
– Liesbeth – (moeder van Mathijs)

VOETBALAANBOD
Kids United heeft een ruim aanbod op voetbalgebied met
betrekking tot de niveaus en leeftijden. Voor ieder kind vanaf
4 jaar (kaboutervoetbal) is er een team waar hij of zij het
beste in past. Van pupillen tot jongvolwassenen met zeer
uiteenlopende beperkingen. Samen met de KNVB en
verenigingen uit de 3 noordelijke provincies wordt er een
competitieprogramma gemaakt voor verschillende niveaus
en leeftijden. Buiten deze competities nemen we deel aan
toernooien en worden er voorwedstrijden georganiseerd
tegen de reguliere jeugd. De contacten reiken steeds verder
dan de noordelijke provincies. Ook daarbuiten en inmiddels
zelfs in het buitenland ontstaan mooie contacten. Zo hebben
we al een paar keer deelgenomen aan toernooien in
Papenburg en Bremen.
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FRAME-VOETBAL
Sinds maart 2018 bieden we frame-voetbal aan. Kinderen
en jongeren die niet zonder hulpmiddel kunnen lopen
of daar veel moeite mee hebben, wordt de mogelijkheid
geboden te voetballen met een dorsale rollator. Bij het
voetballen met een dorsale rollator zijn aan de voorkant
de voeten vrij zodat de kinderen de bal makkelijk
kunnen raken. Het frame is aan de zij- en achterkant zo

gefabriceerd dat er ook aan de zijkant een bal onderdoor
kan rollen. De kids beleven hier veel plezier aan. Door hun
lichamelijke beperking had deze doelgroep nooit gedacht
ooit te kunnen voetballen. De spelertjes krijgen meer
uithoudingsvermogen, worden fysiek sterker en krijgen
meer zelfvertrouwen. Ook ouders zijn blij met het aanbod
van deze nieuwe voetbalvorm van Kids United.

“IK HAD NOOIT GEDACHT DAT MILAN OOIT ZOU KUNNEN VOETBALLEN”
– Helena – (moeder van Milan)

VEEL MEER DAN VOETBAL
Kids United organiseert veel meer dan voetbal. Zo kun
je bij ons ook terecht voor andere sporten dan voetbal.
Deze sporten organiseren we in samenwerking met
diverse partners zoals onderwijsinstanties. Check regelmatig onze website (www.kids-united.nl) om te zien welke
sporten we aanbieden, wellicht zit er iets leuks voor jou
bij. Maar misschien nog belangrijker: we organiseren door
het jaar heen ook heel veel andere leuke activiteiten voor
de kinderen en ouders van Kids United. Wat we zoal doen?
Bijvoorbeeld racen op het TT-circuit in Assen, een dagje
uit naar het Dolfinarium in Harderwijk of een weekendje
naar Schiermonnikoog. Daarnaast organiseren we jaarlijks
voor de kinderen een speciale VIP-avond. Elk jaar sluiten
we het seizoen af met een gezellige barbecue voor alle
betrokkenen van Kids United. Een hoogtepuntje waar
iedereen elk jaar weer naar uit kijkt en van geniet.

14

Bij Kids United hebben de kinderen en de ouders een
leuke tijd.

“MAMA IK HOUD NIET EENS
ZO VAN ZELF VOETBALLEN
MAAR VIND HET HIER LEUK,
WANT IEDEREEN KENT ME
EN IS AARDIG. DE TRAINERS
MAKEN GRAPJES MET ME,
EN ER WORDT NIET GEPEST”
– Lynnet – (dochter van Marieke)
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WOORD VAN DE SHIRTSPONSORS
HENK SIJTSMA
HOOFDSPONSOR
MCDONALD’S GRONINGEN
SONTPLEIN EN WESTERHAVEN
Als eigenaar van McDonald’s Groningen Sontplein en
Westerhaven vind ik het belangrijk om een bijdrage te
leveren aan onze samenleving. Toen ik Onno en Margriet
leerde kennen was ik meteen gegrepen door hun
enthousiasme en gedrevenheid, de liefde en de tijd die ze
belangeloos steken in Kids United. Helemaal toen ik zag
hoe blij en enthousiast de voetballertjes en hun ouders
zijn wist ik zeker dat ik mij aan deze club wilde verbinden.
Kinderen, sport, betrokkenheid, gedrevenheid, plezier:
het past perfect in wat McDonald’s wil steunen. Samen
met de andere sponsoren en donateurs willen we het
mogelijk maken dat deze prachtige club sportieve, leuke
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en leerzame activiteiten organiseert voor de kinderen.
Het is geweldig om te zien dat een groeiende groep
kinderen met zoveel plezier onder professionele
begeleiding kan voetballen zonder dat hun ouders
daarvoor contributie hoeven te betalen. Om meer
kinderen te kunnen laten voetballen, en om de ambities
waar te kunnen maken om ook andere (sport)activiteiten
aan te bieden in een eigen accommodatie heeft Kids
United meer sponsoren en donateurs nodig.
Ik roep hierbij dan ook iedereen op om deze prachtclub
ook te steunen.

JORAM VAN DOORN
ONLINE PARTNER
SITEONLINE

STEFAN RAATS
MAATSCHAPPELIJK PARTNER
MENZIS

Kids United verdient een fijne plek om veilig en met veel
plezier te kunnen trainen, spelen en verbinding te creëren
tussen de stichting en eenieder die haar een warm hart
toedraagt.

Bij Menzis doen we er alles aan om de leefkracht van ieder
mens te versterken. Leefkracht gaat over de positieve
kracht van gezond leven, bewust bezig zijn met je
gezondheid, over mentale fitheid en over meedoen in de
maatschappij.

De betrokkenheid van alle vrijwilligers, Onno, Margriet en
het bestuur zie je terug in de spelvreugde van de kinderen.
Daar gaat het hart een stukje verder van open en maakt
dat ik Kids United al jaren met veel plezier ondersteun als
online partner en shirtsponsor.

De samenwerking tussen Menzis en Kids United sluit
hier naadloos bij aan. Bij Kids United krijgen kinderen
en jongeren met een fysieke of verstandelijke beperking
of chronische ziekte de mogelijkheid om zonder zorgen
aangepast te kunnen sporten. Daarom steunt Menzis de
stichting Kids United op allerlei manieren. Zo heeft Menzis
het, als maatschappelijk partner van FC Groningen, mogelijk
gemaakt dat FC Groningen Kids United in 2011 adopteerde.
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REFREIN

COUPLET 2

Wij zijn hier als je ons nodig hebt
Hier als je ons zoekt
Pak onze hand vast nog een keer
Nog één keer op verzoek
Laten we ballen tot je voeten niet meer kunnen
Voetballen tot het licht wordt en dan opnieuw beginnen
Laten we ballen…

Dus kom op en laten we dansen
Maar voor ik verder ga wil ik iedereen bedanken
Alle vrijwilligers van deze club
Jullie zorgen tezamen voor een groot geluk
Dit is de plek wat iedereen wel zou willen
Waar je niet alleen kan ballen maar ook gewoon kan chillen
Nieuwe mensen ontmoeten, vriendschap ontstaat
Vandaar dat deze club ook al zo lang bestaat
De kleur van FC Groningen dat is hoe het zit
Want iedere zijn hart hier is groen en wit
Ja de mooiste club uit het hoge noorden
Waar we op de velden altijd samen scoren
En onze droom ja dat is een eigen plek
Met een eigen kantine en een chille stek
Dus bedankt iedereen van achter en naar voren
Iedereen in de zaal: laat je horen!

COUPLET 1

– 22 januari 2020 –

CLUBLIED - LATEN WE BALLEN
Met dank aan Sandro Kukler, songwriter Diggy Dex en Johnny de Mol van het programma Down met Johnny.
Het clublied is geschreven nadat Sandro een wens had gestuurd naar het programma Down met Johnny,
via www.uitzendinggemist.net kun je de uitzending terugkijken. Het werd een dag om nooit meer te vergeten.
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Bij Kids United staat vriendschap op één
Samen lekker spelen dat is geen probleem
Dus doe maar ongewoon dan doe je al gek genoeg
Yo, ik kan niet wachten tot zaterdag vroeg
We zijn allemaal gelijk, spelen allemaal met tien
Samen zijn we sterk we zijn echt een mooi team
Heb je dat nog niet gezien, dit is voor iedereen
Met winst of verlies, we zijn altijd nummer één
Meer dan honderd leden, en we groeien elke dag
Op deze club waar niets moet: alles mag!
Met z’n allen en naar voren en we schieten in het doel
Dus laat je horen voor een goed gevoel!
Als je snapt wat ik bedoel en zie ons op de velden
Volop in actie maak kennis met de helden
Ja we gaan beginnen ik ben zwaar excited
Dus laat je horen voor Kids United!

REFREIN
Wij zijn hier als je ons nodig hebt
Hier als je ons zoekt
Pak onze hand vast nog een keer
Nog één keer op verzoek
Laten we ballen tot je voeten niet meer kunnen
Voetballen tot het licht wordt en dan opnieuw beginnen
Laten we ballen…

REFREIN
Wij zijn hier als je ons nodig hebt
Hier als je ons zoekt
Pak onze hand vast nog een keer
Nog één keer op verzoek
Laten we ballen tot je voeten niet meer kunnen
Voetballen tot het licht wordt en dan opnieuw beginnen
Laten we ballen…

Scan de QR-code
en bekijk het filmje
van het clublied
‘Laten we ballen’
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