


Voetbal de motor, 

sociaal engagement de brandstof,

diversiteit de kracht!

City Pirates Antwerpen

https://www.youtube.com/watch?v=TbXjpu6Bt0A


Onze missie: 
“Via voetbal willen wij alle Antwerpse kinderen en jongeren kansen geven 
en competenties aanleren met aandacht voor gelijkwaardigheid, respect 
en engagement, met het oog op een stabiele en evenwichtige toekomst.”



• Bereiken structureel 1200 jongeren (+700 wachtlijst)

• Actief in 5 complexe grootstedelijke wijken

• Voetbal als middel
• 5 maatschappelijk werkers
• Contact met families, scholen, wijkpartners,…
• Competentieworkshops
• Hard skills, soft skills and life skills

• Privaat-publiek financieringsmodel

City Pirates Antwerpen (2014)





• “… we zitten in de moeilijkste wijken.”

• “Ik ben opgestaan en zei, we gaan diversiteit als onze 
kracht gebruiken.”

• “… geef mensen vertrouwen. Die levensfilosofie vraagt 
niet veel inspanning. Uiteindelijk draait het om warmte 
en authenticiteit. Die jongeren komen vriendschap, een 
knuffel of een schouderklop tekort.”

@Zeno Nols



City Pirates Antwerpen

“De City Pirates, nog zo’n 
topinitiatief, biedt kinderen niet 

alleen de kans om te schitteren als 
voetballer, maar focust ook op het 
welzijn van die kinderen en gaat op 
huisbezoek om hun thuissituatie te 
kennen. Zij zouden helaas, na het 
volbouwen van hun voetbalveld, 
eveneens moeten verhuizen en 

geprangd zitten tussen Singel en Ring. 
Voor oudere jongeren, vanaf 16, zijn 

er geen activiteiten in de wijk.” 





Corporate Social Responsibility

• Michel Pradolini – International Food Services
“City Pirates is de organisatie die ik vroeger nodig had, maar die er niet was”

• Marc Rombouts – HEAVY
“Het is de godverdomse plicht van elke ondernemer
om iets terug te geven aan de maatschappij”

• Jan de Meuter – MODERO (Go Solid)
”MODERO betekent ‘ik bemiddel’, tussen onze klant en

opdrachtgever, wat de sociale rol van gerechtsdeurwaarders benadrukt”

• Jef de Wit – Cronos
”Het is me te doen om de initiatief an sich, niet om de return.” 



Corporate Social Responsibility

Initiële private mecenassen:
• Cathalysatoren voor groei City Pirates: van piloot naar model

• Geeft City Pirates de kans om Piraten te zijn
“Ik heb geen bedrijfsbelangen in België, dus ik kan doen en zeggen wat ik voel” (MP)

• Ervaringsdeskundigen: “Started from the bottom now we‘re here” 

• Niet uit op financiële return ...

• … maar er is niets mis met uitzijn op een financiële return!



Wat kan een financiële return zijn?

“In Antwerpen zijn er 

voor het eerst meer 

inwoners met 

migratieachtergrond 

dan zonder”



Wat kan een financiële return zijn?

Na Amsterdam is Antwerpen
de Stad met meeste

nationaliteiten in de wereld
(164 nationaliteiten)



Wat kan een financiële return zijn?

Indicatorleerling
het gezin heeft een 
schooltoelage ontvangen 
in het vorige schooljaar, of 
het gezin heeft een 
beperkt inkomen; OF
de moeder heeft geen 
diploma secundair 
onderwijs of getuigschrift 
van het zesde middelbaar.



Wat kan een financiële return zijn?



Wat kan een financiële return zijn?

22,1% van jongeren in 
Antwerpen maakt

middelbaar diploma 
niet af



Wat kan een financiële return zijn?

• ‘Allemaal Piraat’ = allemaal burgers

 Grootstedelijke superdiversiteit is een feit!
 Glas half leeg of halfvol?

• Wie kansenjongeren kan activeren, laten bloeien en talenten kan laten ontwikkelen, 
bezit de toekomst. 

 In de blokken groeit goud!

• Chief Corporate Service officer SD Worx, Anne-Marie Clootjans: 
“Investeren in City Pirates is investeren in de toekomst. [Door City Pirates te 
ondersteunen] dragen we bij op het ontwikkelen van talenten en skills van jongeren. 
En zij vormen de (consumenten), medewerkers en werkgevers van morgen.
Hen vandaag ruggensteunen, komt op termijn de Belgische economie ten goede.”



Hoe speelt City Pirates in op CSR?



Hoe speelt City Pirates in op CSR?

• Michiel de Visschere: VTE Verantwoordelijke Communicatie en Fondsenwerving



Partnerships
Visibiliteit

• U profileert zich als duurzaam bedrijf
– Visibiliteit in twee richtingen! 

• Wedstrijdtenues 

• Banners rond het veld (ATV)

• Website

• Facebook/Insta (delen acties)

• Video’s op FB en YT (bereik 10.000+)

• Folders in de lounge

• Presentaties in lounge/kantine

• Partners stellen City Pirates voor



Partnerships
Pirates Partners – Netwerk

• U vervoegt een positief netwerk (privaat & publiek)

– Publieke instanties, organisaties en scholen. 

• Captain’s Lounge

– Diners

– Netwerk events

– Eigen events partner

• Aankondiging partnership

• Netwerk groeit



Partnerships



Partnerships
Corporate Social Responsibility
• CSR wordt meer en meer verlangd door de consument. 
• Bij City Pirates maakt u een verschil voor de samenleving
• = CSR-Partner

– Tekst en uitleg op website

• City Pirates voorstellen binnen bedrijf
– Breed gedragen

• Samen evenementen/teambuilding/workshops organiseren
– URBAN SAFARI

We investeren in de generaties van morgen:            
de toekomstige leiders, klanten en werknemers!



Partnerships
• URBAN SAFARI

= teambuildingactiviteit voor bedrijven

adhv workshops werken rond communicatie, 
vreemd zijn in een nieuwe omgeving, en de 
leefomgeving van kansenjongeren.



Bedankt voor uw aandacht

“If you educate a man 
you educate an 

individual, but if you 
educate a woman you 

educate a family 
(nation).”


