VOORSTELLING TEAM HERMES RONSE
Wat?

•

TEAM HERMES RONSE is een sociaal-sportief project dat thuis- en daklozen
opnieuw wil integreren en activeren in onze samenleving via de kracht van
voetbal. Samen willen we vooruit! Deze vooruitgang situeert zich op sociaal,
professioneel en/of fysiek vlak.

•

Onder thuis- en daklozen verstaan we: mensen zonder dak boven hun hoofd,
mensen in opvangtehuizen, mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving,
mensen in tijdelijke woningen, mensen zonder papieren.

•

TEAM HERMES RONSE is een lokaal samenwerkingsverband van De Kiem,
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, CAW Oost-Vlaanderen, De Vrolijke Kring,
KSK Ronse en Sportdienst Ronse.

•

In 2011 stroomden via deze partners ongeveer 140 aanvragen binnen van
personen op zoek naar opvang. Het gaat om mensen die op dat ogenblik geen dak
meer boven hun hoofd hebben. De redenen daartoe en de aard van de vraag zijn
heel divers. Na 1 jaar bereikt TEAM HERMES RONSE ongeveer 10 spelers op min
of meer regelmatige basis.

•

TEAM HERMES RONSE neemt deel aan de
BELGIAN
HOMELESS
CUP:
een
voetbalcompetitie met aandacht voor het
sportieve resultaat, het hanteren van
fairplay en het streven naar sociale
vooruitgang. Via deze weg wil BELGIAN
HOMELESS CUP vzw thuis- en dakloosheid onder de aandacht brengen. Meer info
op www.belgianhomelesscup.be of www.facebook.com/belgianhomelesscup.

Doel?
•

Om niet zomaar onvoorbereid aan de start te komen, zijn er wekelijks
voetbaltrainingen op donderdagavond. Binnen deze trainingen is sport het doel.
Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de conditie, techniek, snelheid en kracht
van de spelers, alsook is er aandacht voor verschillende spelsystemen. Uiteraard
wordt rekening gehouden met de verschillende capaciteiten van de spelers.

•

Maar er is meer dan enkel voetbal en het individueel sportief verbeteren van de
spelers. De sportieve capaciteiten van een persoon zijn immers geen criterium om

te kunnen deelnemen. Iedereen die aan de algemene voorwaarden voldoet, kan
meespelen met het team. Er wordt over gewaakt dat iedereen zich welkom
voelt in de groep en dat iedereen zich kan ontplooien binnen die groep. Daartoe
worden er ook activiteiten opgezet die de groepssfeer bevorderen. Dit kan gaan
van een informeel babbelmoment na de training tot een georganiseerde
groepsactiviteit.
•

We willen ook aandacht hebben voor een breed draagvlak voor ons project. Dit
situeert zich op twee niveau’s:
o Stuurgroep: verder blijven zoeken naar sociale partners die bij het project
en de stuurgroep kunnen betrokken worden
o De ploeg: aandachtig zijn voor en zoeken naar kansen die de ploeg en het
project breder maken (bv supporterswerking, ….)

•

Tenslotte, maar daarom niet minder belangrijk, is het de bedoeling om bij de
spelers afzonderlijk aandacht te hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling
(naast het sportieve luik). Voetbal kan de springplank zijn om ook te werken aan
de persoonlijke situatie van de deelnemers. Hiervoor wordt er sterk gerekend op
de inzet van de sociale partners.

