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“In Amsterdam kan je als jongen of
meisje van zes er niet voor kiezen om
op zaalvoetbal te gaan. Het wordt hoog
tijd dat dit verandert.”

Zaalvoetbal is een aantrekkelijke sport voor veel

PLATFORM ZAALVOETBAL

Amsterdamse jongeren. Onder hen ook veel jongeren
die niet vanzelfsprekend lid worden van bestaande

Eerder dit jaar richtte de Amsterdamse zaalvoetbalclub

sportverenigingen. Het vormt daarmee een belangrijke

ASV LEBO samen met de gemeente Amsterdam en

aanvulling op het totale sportaanbod in Amsterdam.

de KNVB het Platform Zaalvoetbal op. Het platform

Toch kan je als jongetje of meisje niet zomaar kiezen

brengt partijen samen die actief zijn in en rond het

voor zaalvoetbal. Er zijn nauwelijks verenigingen die

zaalvoetbal in Amsterdam. Naast de initiatiefnemers zijn

dit voor de jeugd aanbieden. Zaalvoetbalactiviteiten

dit onder meer zaalvoetbalverenigingen, verschillende

zijn vaak onderdeel van het sportbuurtwerk, naschools

welzijnsorganisaties en het onderwijs. Zij hebben als

sportaanbod of een initiatief uit de welzijnshoek. Het

gezamenlijk doel het zaalvoetbal in Amsterdam te

aanbod is hierdoor gefragmenteerd en veelal van tijdelijke

versterken. Ze werken daarom aan een plan waardoor:

aard. De traditionele sportpiramide (van breedte tot top)

‘zaalvoetbal in Amsterdam vanaf 6 jaar binnen

bestaat in het zaalvoetbal eenvoudigweg niet.

verenigingsverband mogelijk moet zijn, zonder al te veel
drempels, met een doorlopende leer- en gedragslijn in het

EK FUTSAL 2022
Amsterdam is in 2022 één van de speelsteden voor
het Europees Kampioenschap Zaalvoetbal. Het is
tegenwoordig gebruikelijk dat de organisatie van zo’n
groot evenement ook een legacy creëert. Het doel hiervan
is een blijvende impact van een evenement te realiseren
waar de sport in de breedte van profiteert. De gemeente
Amsterdam heeft hier de afgelopen jaren met de
organisatie van side events bij topsportevenementen fors
op ingezet. Met het oog op het komende EK Futsal werkt
de KNVB momenteel aan een voorstel voor een dergelijke
legacy.

hart van de wijken van Amsterdam.’

AANBEV ELI N GEN
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“Het EK 2022 is een succes als
Amsterdam er een structureel
zaalvoetbalaanbod voor
alle leeftijden aan overhoudt.”

De Sportraad Amsterdam herkent de potentie van

04 Maak gebruik van rolmodellen uit het zaalvoetbal

zaalvoetbal en is van mening dat de stad er bij gebaat

die jongeren kunnen inspireren om te kiezen voor

is deze tak van sport te helpen zich te organiseren. Niet

deze sport;

alleen omdat dit de sportparticipatie ten goede komt,
maar ook omdat zaalvoetbal een laagdrempelige sport

05 Besteed zorgvuldig aandacht aan de opbouw van

is die jongeren in ontwikkelwijken weet te bereiken en

onderaf zodat kinderen op jonge leeftijd kunnen

perspectief kan bieden. Het aanstaande EK biedt een

kennis maken met de sport en doorstromen naar een

uitgelezen kans om hiermee aan de slag te gaan en een

structurele aanbieder als ze dat willen;

solide infrastructuur voor het zaalvoetbal op te bouwen.
Daarmee creëren we een legacy met echt blijvende

06 Gebruik (een deel van) het budget dat bestemd

waarde voor Amsterdam. Een aantal zaken is hierbij naar

is voor side-events om een kwartiermaker aan te

onze mening belangrijk:

stellen die de lokale aanbieders ondersteunt, de
kwaliteit van het aanbod bewaakt en onderlinge

01 Grijp het EK 2022 aan om een solide infrastructuur

samenhang garandeert;

voor het zaalvoetbal in de stad te bouwen en neem
als gemeente daarbij het voortouw door actief aan
de slag te gaan met de legacy;

07 Herken en benut de maatschappelijke kracht van
zaalvoetbal, maar organiseer het als volwaardige tak
van sport;

02 Integreer de plannen en ideeën van het Platform en
de KNVB en werk deze uit tot een samenhangend

08 Combineer en benut budgetten uit andere sectoren

netwerk van zaalvoetbalaanbieders in alle delen van

en stadsdelen ten gunste van het gezamenlijke doel

Amsterdam;

om het zaalvoetbalaanbod overal in Amsterdam
blijvend goed te organiseren.

03 Betrek en benut hierbij vanaf het begin lokale
partners, zoals bestaande zaalvoetbalclubs,
veldvoetbalverenigingen met een zaalvoetbaltak en
buurtsportverenigingen;

COLOF ON
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WIE ZIJN WIJ
De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk
adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het
leven is geroepen om gevraagd en ongevraagd te
adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in
Amsterdam.
DOEL
Het doel van de Sportraad is er op gericht om zoveel
mogelijk Amsterdammers in beweging te krijgen. Door de
positieve effecten van sport optimaal te benutten kunnen
we bovendien een bijdrage leveren aan de vitaliteit en
economische en sociale leefbaarheid van de stad.
CONTACT
info@sportraadamsterdam.nl
www.sportraadamsterdam.nl

