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In the paint 13-14

Na basisscholen worden nu ook de 

middelbare scholen actief bezocht om 

kinderen met sport, maar ook met de 

maatschappij in aanraking te brengen. 

Want dat is ook waar Zorg en Zekerheid 

Leiden Basketball het voor wil doen, 

stelt coördinator Bob Verkleij. 

‘Wij willen kinderen in beweging laten 

komen voor hun eigen gezondheid. 

We willen door basketbal ook andere 

maatschappelijke kwesties aan de kaak 

stellen, zoals pesten maar ook het 

omgaan met geld. Basketbal moet het 

middel zijn om deze kwesties bespreek-

baar te maken.’

Met deze ingrediënten zit er voor 

Zorg en Zekerheid Leiden Basketball 

een aanwijsbaar belang. Immers, als de 

jeugd in beweging komt, vergroot dat 

de basis voor talentontwikkeling en 

trekt het meer supporters naar de hal. 

Zorg en Zekerheid Leiden werkt in het 

scholenprogramma samen met de 

mannen van het bedrijf Fun4All. Roel 

Stuifmeel en Marvin van den Houwen 

verzorgen voor het traject van vier 

clinics van 1,5 uur, waarbij een deel 

in de klas wordt besproken en een deel 

in de gymles. ‘Alles vindt plaats in 

schooltijd. We richten ons op de eerste 

en tweede klassen van middelbare 

scholen. Dat het werkt, is bewezen. 

Fun4All heeft ditzelfde project met 

succes uitgevoerd in Bergen op Zoom, 

waar toen ook eredivisie basketbal 

werd gespeeld’, licht Verkleij toe.

Financiering
Voor dergelijke projecten is door 

bezuinigingen bij de overheid de 

subsidiekraan dichtgedraaid. De 

fi nanciering van het nieuwe maatschap-

pelijke scholenprogramma ligt daar-

door in handen van diverse bedrijven, 

maar is ook afhankelijk van verzoeken 

die zijn gedaan bij verschillende 

fondsen. Verkleij: ‘We hebben er alle 

vertrouwen in dat de fi nanciering rond 

komt, want het doel en de gevolgen zijn 

zeer positief.’

Het nieuwe scholenprogramma is weer 

een voorbeeld van de goede weg die 

Zorg en Zekerheid Leiden Basketball is 

ingeslagen als maatschappelijk 

betrokken sportvereniging. Niet voor 

niets is BS Leiden de grootste basket-

balvereniging van Nederland (510 

leden) en kwamen in 2012 door de club 

1.700 kinderen in aanraking met 

basketbal door alleen al de clinics op 

19 basisscholen in Leiden en het 

pleintjesbasketbal. 

Positieve kijk
Bob Verkleij is er als coördinator 

helemaal klaar voor. ‘Toen ik werd 

gevraagd kwam ook bij mij de maat-

schappelijke betrokkenheid als vrijwil-

liger naar boven. Ik heb er veel zin in. 

Ik ben tevreden als we de gelden 

hebben gevonden om dit te blijven 

doen en als de scholen ons met 

positieve feedback ondersteunen.’

Geïnteresseerd
Heeft uw school ook interesse in dit 

bijzondere scholenprogramma, 

waarin de sport basketbal het middel is 

om maatschappelijke kwesties aan de 

kaak te stellen? 

Neem dan contact op met Bob Verkleij: 

verkleij@eredivisiebasketballleiden.nl.

Op middelbare scholen al dunkend praten 
over pesten en omgaan met geld   

Basketbal als bindmiddel
Zorg en Zekerheid Leiden Basketball staat voor maatschappelijke 
betrokkenheid. Zo wil de club scholen bij de sport halen.

Na de basisschoolleerlingen zijn nu de middelbare scholen aan de beurt
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