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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
N Architecten hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In de komende maanden laten we enkele
partijen die wij een warm hart toedragen aan het woord. Als eerste de Maastrichtse voetbalclubs SC Jekerdal en vv Scharn.
SC Jekerdal en vv Scharn maken deel uit van de Maastrichtse voetbalhistorie: Jekerdal viert dit jaar het 100-jarig jubileum,
Scharn bestaat 66 jaar. Het zijn gezonde clubs, mede dankzij de steun van vele sponsoren. “Voetbal is een relatief dure
sport”, meent Monique van Haaster, lid van de sponsorcommissie van Jekerdal. “We moeten de accommodatie huren, de
velden, kleedkamers en kantine, en betalen voor elke speler het lidmaatschap van de KNVB. Bovendien heeft bij ons elk
jeugdteam 1x in de week training van een gediplomeerd trainer. Tel daarbij op de aanschaf van shirts, doelen, netten, pylonen,
hesjes en ballen en de noodzaak voor sponsoring is evident. Onze sponsoren dragen bovendien bij aan toernooien, extra
activiteiten en trainerscursussen.”
“Als club met bijna 1000 leden kun je altijd geld gebruiken”, vindt ook Henny Jamin, voorzitter van Scharn. “Sponsoren zijn
voor ons van wezenlijk belang. Hun bijdragen komen vooral ten goede aan onze jeugd, met name voor materialen en shirts.
Daarnaast willen we graag investeren in een nieuw scorebord, zonnepanelen en een tribune. Dat N Architecten de tekeningen
daarvoor om niet maakte, is een vorm van sponsoring waar wij natuurlijk ook blij mee zijn.”
Zelf zijn de clubs eveneens maatschappelijk betrokken. “Wij stellen onze velden ter beschikking van scholen, zoals de leerlingen
van Jeugdzorg St. Joseph”, zegt Henny. “Maar we helpen ook bij de jaarlijkse Duckrace en bij de Sjaander Broonk.” “Jekerdal
neemt regelmatig deel aan acties die gekoppeld zijn aan goede doelen”, vertelt Monique. “Ook zijn we deelnemer van het Jeugdsportfonds, dat sportkansen biedt aan kinderen uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging.”
Beide bestuurders benadrukken dat sponsoren altijd welkom zijn. In ruil voor hun steun krijgen zij, afhankelijk van de bijdrage,
een reclamebord op het veld, vermelding op de website, entreekaarten voor het eerste elftal en/of netwerkavonden. Strenge
selectiecriteria hanteren de clubs niet. Henny: “We willen alleen geen branches die slecht zijn voor de jeugd. Coffeeshops zullen
we dus weigeren.”
Meer informatie over SC Jekerdal: scjekerdal.nl.
Meer informatie over vv Scharn: scharn.nl.

