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Programma

Uur Training wedstrijdjes

9u30 – 11u00 U6 – U7 – U13

11u30 – 13u00 U15 – CP – Ladies

13u30 – 15u00 U9 – U10 – Greenstars

15u30 – 17u00 U8 – U12 – Wandel

17u30 – 19u00 U17 – U21

19u00 – 20u30 Senioren

Uur Activiteiten

13u00 – 15u00 Wandeltocht met SOS Vissenaken

13u00 – 15u30 Fietsen met Lustige Trappers & Upsports Team

14u00 – 17u00 Wedstrijd Petanque club CRV

Doorlopend

Catering – hamburgers & pastabekers

Springkastelen



FOOTBALL FOR ALL BIJ COMMUNITY CLUB 
CROSSING VISSENAKEN

Voetbal is van en voor iedereen. Ongeacht gender, leeftijd, huidskleur, religie, … iedereen moet kunnen voetballen 
op zijn of haar niveau. Deze boodschap zetten we al de hele maand extra kracht bij met de Football For All 
campagne. Een interview met voorzitter Wim Sevenants van Crossing Vissenaken, een verhaal van een inspirerende 
club.

DAG WIM, WAT IS HET EERSTE DAT JE ONS OVER JULLIE CLUB WIL VERTELLEN?
“Crossing Vissenaken is in 1966 opgericht en we zijn dus al 54 jaar oud. Uiteindelijk zijn wij gestart zoals iedereen, een 
gewestelijk ploegje in de lagere provinciale afdeling. Nu zitten we, na een heel aantal locatieomzwervingen, al meer 
dan 27 jaar op dezelfde locatie.”

HOE HEBBEN JULLIE DE EERSTE STAPPEN NAAR EEN ALL-IN* CLUB GEZET?
*Een all-in club is een voetbalclub die hard inzet op een doelgroepenbeleid en dus een leven lang voetbalaanbod heeft 
voor iedereen, van A tot Z.
“Op een bepaald moment hebben we gekozen voor een nieuwe identiteit, en het aanduiden van een nieuw en 
verjongd bestuur maakte hier deel van uit. We hebben ons samen de vraag gesteld: Wie willen we zijn? Voor mij waren 
de City Pirates ook een groot voorbeeld. Zij zijn qua community misschien wel de grootste in België. Hun ideeën en de 
uitwerking ervan is iets waar iedereen veel van kan leren. Crossing Vissenaken bestond meer dan 50 jaar en bij het 
kiezen van onze nieuwe identiteit hebben we ervoor gekozen om een community club te worden. Vanuit het 
gewestelijk voetbal een kwaliteitsvolle jeugdopleiding uitbouwen in een zo goed mogelijke accommodatie en met een 
zo goed mogelijke begeleiding. Iedereen mag bij ons komen voetbalen, wij gaan niemand uitsluiten. En daarom zijn we 
bij Voetbal Vlaanderen gaan kijken om te zien wat we konden doen om een all-in club te worden.”

VOOR WELKE DOELGROEPEN HEBBEN JULLIE OP DIT MOMENT EEN AANBOD?
“We waren in het verleden al eens gastheer voor de ‘Green Stars’, een 35-tal mensen met een mentale beperking die 
op onze accommodatie kwamen voetballen. Zij waren op zoek naar een club om bij aan te sluiten en wij hebben toen 
besloten om hen onderdak te geven. We hadden zelf al een team van mensen met een motorische beperking (CP 
voetbal), en bieden nu dus G-voetbal aan voor zowel mensen met een mentale als motorische beperking. We hebben 
ondertussen ongeveer 50 G-voetballers en die moeten ook evengoed als de rest hun momenten krijgen binnen onze 
club.
Wij waren bij de grondleggers van het vrouwenvoetbal in Brabant, maar door omstandigheden hebben wij jammer 
genoeg 30 jaar geen vrouwenvoetbal kunnen aanbieden. Een aantal jaar geleden hebben we besloten dat we terug 
vrouwenvoetbal zouden aanbieden om de meisjes uit de eigen jeugd de kans te geven om vanaf 14 jaar te beslissen of 
ze in het vrouwenvoetbal willen verdergaan.”
“Toen gingen we verder kijken wat er nog ontbrak in ons aanbod en zijn we uitgekomen bij veteranenvoetbal. 
Ondertussen zitten we aan een 25-tal veteranen die we via onze gerichte ledenwerving hebben kunnen aansluiten bij 
onze club.
Na het veteranenverhaal zijn we op zoek gegaan naar hoe we aan de slag konden gaan met wandelvoetbal om effectief 
een leven lang voetbal te kunnen aanbieden. Daaruit ontstonden de ‘Walking Bears’. Dat is ook een aanbod waar we 
heel fier op zijn. Ze zijn ondertussen met ongeveer 12 spelers en hebben voor corona ook al meegedaan aan enkele 
internationale toernooien waar ze, buiten veel plezier, ook wel degelijke resultaten wisten te behalen.”

https://www.voetbalvlaanderen.be/projecten/daarisem/football-all


JULLIE ZIJN OOK EEN COMMUNITY CLUB VOOR MENSEN DIE NIET VOETBALLEN. HOE PAKKEN JULLIE DAT AAN?
“We hebben onlangs een petanquebaan aangelegd om onze community ook buiten het voetbal te vergroten. We 
hebben drie wielerploegen aangesloten die op zondag vertrekken en aankomen op onze club, maar ook wandelclubs 
hebben zich bij ons aangesloten. Zoals je ziet bieden we het allemaal aan!
Maar natuurlijk loopt niet alles van een leien dakje. Corona heeft ons ook financieel getroffen en de reserves die we 
hadden waren weg, dus moesten we aan de slag om alternatieve manieren te vinden om geld in het laatje te krijgen 
voor al deze activiteiten. Zo hebben we aan ‘takeaway’ gedaan en binnenkort organiseren we een coronaproof 
paasstage waar we toch al bijna 100 inschrijvingen voor hebben.”

HEBBEN JULLIE NOG BRUIKBARE TIPS VOOR ANDERE CLUBS?
“Creëer een eigen identiteit, wat wil je verkondigen? Verloochen nadien je identiteit ook niet. Ik vergelijk dit met de 
horeca. Je hebt takeaways, frituren, driesterrenrestaurants en je moet zelf gaan beslissen wat je wil zijn. Wil je een 
goede frituur zijn of een driesterrenrestaurant? En werk van daaruit verder.
Zorg ervoor dat vrijwilligers dezelfde waarden en normen dragen. Zorg ervoor dat trainers op dezelfde lijn zitten als de 
doelen die je als club stelt. Wees niet bang om je trainers erop te wijzen wanneer dit niet zo is. We proberen goede 
prestaties te behalen, maar het moet passen binnen ons community verhaal.
Voor de G-sport kan ik aanraden om eens in de buurt rond te speuren. Neem zelf het initiatief om hun te integreren 
binnen jouw club! Neem hen mee op in het verhaal van jouw club.
Een laatste belangrijke tip is: Wees mee met de tijd! Sinds vorig seizoen werken wij voor de lidgelden of andere 
betalingen met ClubCollect. Hierdoor kunnen alle betalingen gemakkelijk online plaatsvinden en hebben we een beter 
overzicht van onze financiën. Dit zorgt er ook voor dat de klassieke penningmeester zich enkel moet focussen op het 
geld in de kassen.”

HOE ZIEN JULLIE DE TOEKOMST?
“We willen kijken naar de groeimogelijkheden, want momenteel zitten we aan de limieten van onze capaciteit. Tijdens 
de coronacrisis beseffen we meer dan ooit dat de kantine de driver is van onze club en we zien dit als opportuniteit. 
We hebben ook ons bestuur verjongd en mensen aangetrokken die meer thuis zijn in de digitale wereld om ons voor te 
bereiden op de digitalisering die bezig is.
Ik weet waar Crossing Vissenaken stond 10 jaar geleden, wij stonden beneden in de kelder. We stonden laatste in 4de 
provinciale en hadden maar 3 jeugdploegen. Dit hebben we stelselmatig aangepakt door twee keer een vijfjarenplan 
op te stellen, hetwelk we gelukkig iedere keer gehaald hebben.
Wij zijn Crossing Vissenaken en wij doen niet meer dan een andere club, we doen het gewoon anders!“

PROFICIAT AAN CROSSING VISSENAKEN !
EEN VOORBEELD VOOR VELE VOETBALCLUBS.
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