Beleidsplan 2021-2026

Stichting Willem II
Betrokken
Niemand op de reservebank

Over Willem II Betrokken
Al sinds 1896 is Willem II dé voetbaltrots van Tilburg.
Naast het leveren van aantrekkelijk voetbal staat
maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel
bij Willem II. Om voetbal en samenleving zo goed
mogelijk met elkaar te verbinden is in 2016 Stichting
Willem II Betrokken opgericht.
Willem II Betrokken ondersteunt, begeleidt en initieert
maatschappelijke initiatieven in Tilburg en omgeving,
hierbij gebruikmakend van de kracht en uitstraling van
Willem II. De profvoetballer en trainer als rolmodel en
het Koning Willem II stadion als inspirerende
(leer)omgeving maken onze doelgroepen sterker en
vergroten hun kansen. Samen met onze partners en door
onze activiteiten en projecten zetten we ons in voor
iedereen in Tilburg en beïnvloeden we de
samenleving op een positieve manier.
Willem II is namelijk meer dan voetbal!

Structuur en cultuur
Willem II Betrokken (hierna WIIB) is onlosmakelijk
verbonden met Willem II.
De leden van het bestuur hebben een verschillende
maatschappelijke achtergrond en zetten zich proactief in om de visie van WIIB te realiseren. De
algemeen directeur van WII neemt statutair zitting
in het bestuur.
WIIB werft (in afstemming met Willem II )
maatschappelijke partners voor de
basisfinanciering van hun activiteiten.
Het bestuur van WIIB stelt vast welke programma’s
en activiteiten worden uitgevoerd.
WIIB is financieel onafhankelijk.

Structuur en cultuur
Voor de uitvoering van programma’s en activiteiten
betreffende Participatie, Talentontwikkeling en
Gezondheid gaat WIIB een samenwerkingsrelatie
aan met meerdere partners (onderwijs, gemeente,
zorgorganisaties,..) die in principe meerjarig is en
waarbij de partners de verantwoording voor de
kwaliteit van de uitvoering op zich nemen en deel
van de financiering.

Onze coördinator speelt daarbij in de afstemming
een belangrijke rol met mandaat op de uitvoering
binnen gestelde kaders. Bestuursleden van WII B
zetten zich pro-actief in voor het benaderen van die
partners.
Omzetgroei is geen doel op zich.
De betekenis van WIIB in de regio kan
groeien op basis van een toegenomen
behoefte of noodzaak.

Missie en visie
• Missie
Willem II Betrokken verbindt passie voor
voetbal met hart voor de samenleving:
niemand op de reservebank!
• Visie
Willem II Betrokken steunt en initieert
maatschappelijke initiatieven:
1. die tot doel hebben talent te ontwikkelen,
gezond leven te bevorderen en alle
mensen in de regio te laten meetellen.

2. door de WOW-factor van Willem II in te
zetten.

Strategische speerpunten
Willem II Betrokken heeft de volgende strategische
speerpunten voor de periode 2021 – 2026:
1.
2.

3.
4.

5.

Voortzetten en uitbouwen van programma’s en
projecten.
Herijken positionering WII Betrokken t.o.v. WII en het
creëren van draagvlak voor de herijkte positionering
en rol van WII Betrokken binnen WII.
Vergroten zichtbaarheid en ruimte van WIIB intern.
Vergroten zichtbaarheid (activiteiten) WII B extern
door verschillende (social media) kanalen en ruimte in
het stadion met als doel de sociale legitimiteit van WIIB
te vergroten.
In nauwe samenwerking met WII werken aan een
gezonde financiële positie voor de toekomst van WIIB.

