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Deel 1

● Wat is de Belgian Homeless Cup?

● Hoe werken wij lokaal met voetbalclubs?

Deel 2

● Wat is het sociaal beleid van de Pro League?

● Waarom de Belgian Homeless Cup als partner?

Deel 3

● Krachtlijnen partnerschap
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VIDEO



WAT DE BELGIAN HOMELESS CUP WIL BEREIKEN

Op het vlak van de deelnemers

● Mensen die kampen met met dak- of thuisloosheid een plek 

geven om toe te behoren en hen sterker te maken

Op het vlak van sociaal werk

● Sociaal werkers een tool geven om te werken met mensen 

die kampen met dak- of thuisloosheid

Op vlak van de samenleving

● De beeldvorming over mensen die kampen met dak- of 

thuisloosheid nuanceren



Lokaal

● Samenwerking tussen voetbalclubs, sociale organisatie en 

stedelijke diensten

● Wekelijkse trainingssessies met sociale en sportieve coaches

● Voetbal als een middel om welzijn te verbeteren

● Een doelgroep bereiken die anders moeilijk te bereiken is

● Een voetbalveld is een neutraal terrein

● Op de bal spelen, niet op de man

● Positief verhaal voor deelnemers en organisaties
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WAAR STAAN WE VANDAAG?



● Kledij: kits, track suits etc.

● Trainingsaccommodatie

● Coaches voorzien

● Communicatie op sociale media

● Fondsenwerving

● Vervoer naar toernooien Belgian Homeless Cup

● Tickets om naar thuiswedstrijden te gaan

● Activiteiten met het eerste team

● ...

Tot 2017: geen partnerschap tussen Pro League en de Belgian 

Homeless Cup op nationaal niveau.

INVESTERING VAN PRO LEAGUE VOETBALCLUBS









Nationaal

● Toernooien, mix van publieke locaties en sportive 

accommodaties

● Opstart, ondersteuning en ontwikkeling van homeless teams

● Communicatie en campagnes





Internationaal

● Partner van de Homeless World Cup

● Deelname met Belgian Homeless Devils & Flames



De Pro League kiest elke drie seizoenen een nieuwe 

sociale partner.

● 2011 - 2014: SOS Kinderdorpen

● 2014 - 2017: Damiaanactie

Inhoud van deze partnerschappen:

● Financiële steun door de veiling van shirts tijdens de 

Kerstactie

● Communicatie

SOCIAAL BELEID PRO LEAGUE







Evaluatie van deze partnerschappen

+ Steun aan NGO’s

+ Sensibilisering rond hun sociale doelstellingen

- Enkel relevant op nationaal niveau

- Weinig linken met het lokale niveau en de realiteit
en omgeving van Pro League clubs

- Niet in lijn met DNA van de Pro League = voetbal



Kernwaarden voor een nieuwe vorm van partnerschap

+ Binnen het DNA en core-business van de Pro League

+ Relevant voor onze clubs

+ Actief in het lokale sociale weefsel

+ Actieve betrokkenheid die verder gaat dan sponsoring

+ Geloofwaardigheid



● Zowel de Belgian Homeless Cup als de Pro League 

gelooft in de kracht van mensen de kracht van voetbal

● Teams van de Belgian Homeless Cup zijn vaak de 

ruggengraat van het community werk in de clubs

● De Belgian Homeless Cup had een duidelijke en 

dringende nood voor steun die enkel die Pro League 

kon geven

PARTNERSCHAP MET BELGIAN HOMELESS CUP



KRACHTLIJNEN PARTNERSCHAP

DUURZAAM-
HEID

FINANCIEEL STRUCTUREEL

COMMUNICATIE



FINANCIEEL

Uitdaging voor de Belgian Homeless Cup

● Elk jaar tekort in de begroting = constante 

overlevingsmodus voor de organisatie

● Overheid weigerachtig om meer te subsidiëren zonder 

investering door voetbalwereld

● Onzekere financiering (projectsubsidies, giften etc).



FINANCIEEL

Steun van de Pro League

● Minimum 90 000 euro sponsoring per jaar 

(opbrengsten veiling shirt Kerstactie). In 2018 was dit 

zelfs 106 000 euro. Dit is meer dan 25% van de 

begroting.

● Co-organisator Fundraiser Belgian Homeless Cup 

(2018: Gala, 2019: Toernooi).

● Ondervoorzitter van de raad van bestuur van de 

Belgian Homeless Cup. Aanwezigheid bij 

onderhandelingen met overheid indien nodig.







STRUCTUREEL

Uitdaging voor de Belgian Homeless Cup

● Homeless teams zijn kwetsbaar op het vlak van 

duurzaamheid (persoonlijke engagementen ipv formele 

overeenkomsten)

● Investering van sociale partners variabel

● Investering van voetbalclubs variabel

● Erkenning krijgen als tool voor sociaal werk en als 

volwaardig onderdeel van de voetbalwereld



STRUCTUREEL

Steun van de Pro League

● Overeenkomst van drie jaar tussen Pro League en de 

Belgian Homeless Cup

● Voetbalclubs nemen een actieve rol in het formaliseren 

van de lokale partnerschappen en engagementen

● Opstellen van minimum engagementen voor Pro 

League voetbalclubs

● Erkenning van de Belgian Homeless Cup als een 

integraal ondereel van de Belgische voetbalwereld



COMMUNICATIE

Uitdaging voor de Belgian Homeless Cup

● Naamsbekendheid (brand awareness)

● Creëren van sensibilisering rond de problematiek van 

dak- en thuisloosheid

● Verandering van perceptie van mensen die kampen 

met dak- en thuisloosheid



COMMUNICATION

Steun van de Pro League

● Communicatie rond de Kerstactie (TV reportages, 

advertenties, logo BHC op shirts enz)

● Steun bij nationale campagne (vb. 

Communicatiebureau, stimuleren van lokale 

betrokkenheid van clubs enz)

● Doorheen het jaar: sociale media, persberichten, 

website enz.



Of het nu de warmte

van de kleedkamer is of 

de adrenaline op het 

veld. De roes van de 

overwinning of het 

verdriet van een

nederlaag.

Bij de Belgian Homeless 

Cup delen we lief en 

leed. Onze spelers

vinden in hun team 

meer dan enkel

ploegmaats. Ze vinden

er ook een thuis.



BEDANKT!

Wil je meer weten? Contacteer ons:

Bert Ballegeer, Belgian Homeless Cup

bert@belgianhomelesscup.be

Stijn Van Bever, Pro League

stijn.van.bever@proleague.be 


