Stichting DIG en Meet-n-Move
”Dat sport
verbroedert wisten
we al, maar dat
Meet-n-Move zo’n
succes zou
worden, hadden
we niet durven
dromen!”

Als overkoepelende Stichting Dutch Integration Group organiseren

-Floris van der Linden, voorzitter
van de Stichting, oud hockeyinternational, captain en topspeler
bij hockeyclub HGC-

Inmiddels hebben we het vaste Meet-n-Move team uitgebreid met

wij activiteiten waarbij vluchtelingen op een laagdrempelige manier
in contact komen met Nederlanders. Medio 2016 hebben wij, Floris
van der Linden, Carolien Lohmeijer en Petra Prent, deze stichting
opgericht.
In het najaar van 2016 zijn wij begonnen met het organiseren van
sport- en speldagen voor kinderen, onder de naam Meet-n-Move.
Het succes van Meet-n-Move was vanaf dag één geweldig. Het
concept heeft zichzelf bewezen en is heel goed uit te breiden naar
andere sportclubs.

jonge, enthousiaste vrijwilligers die vanuit hun opleiding en hun
werk de benodigde know-how meebrengen om Meet-n-Move
professioneel op de kaart te zetten.
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"Je ziet de kinderen alleen maar
lachen. En daar gaat het toch om."
-Jorrit Croon, vrijwilliger bij Meet-n-Move,
hockey-international en topspeler bij
hockeyclub HGC-

Een Meet-n-Move
dag in het kort

Een Meet-n-Move dag start een
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komende kinderen. Vooraf zijn
groepjes op leeftijd ingedeeld en
de groepen beschikken de hele
dag over een eigen eetplek en
hebben eigen groepsleiding. De
groepsleiding bestaat uit een
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en kunnen ze ontbijten met een
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Als alle kinderen er zijn starten we
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Daarna vertrekken ze met hun

nadruk op samenwerken en
teambuilding. Tussendoor zijn er
twee pauzes en een gezamenlijke
lunch. De ”food&beverage” wordt
geheel verzorgd door vrijwilligers
van de club.
Afsluitend is er een eindspel én
een prijsuitreiking met voor ieder
kind een medaille.
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Meet-n-Move
samen met
partners

Voor een Meet-n-Move dag zijn er veel vrijwilligers van de hostende
vereniging nodig. Uitgaande van 100 ingeschreven kinderen zijn dat:
•
10 oudere jeugdleden (16+),
•
5-10 topsporters uit het eerste heren- en damesteam
•
5-10 volwassenen voor de f&b

Bijdragen van onze
partners

Behalve mankracht moet ook de accomodatie een hele dag tot 16.00
uur beschikbaar zijn:
•
clubhuis,
•
keuken,
•
sportvelden
•
10 grote tafels
•
diverse spelmaterialen in overleg
De ontvangende club faciliteert de f&b gedurende de dag. Deze
bestaat uit:
•
ontbijt met croissants, fruit, limonade
•
lunch voor iedereen met een kleine portie frietjes, wat brood met
pindakaas, chocopasta en kaas, rauwkost en fristi, chocomelk
en limonade.
•
tussendoor zijn er twee snackpauzes waar de kinderen koek,
limonade, fruit en chips krijgen.
•
Koffie, thee en een drankje met hapje na afloop voor iedereen.
Verder is de ontvangende club verantwoordelijk voor de communicatie
naar de leden vwb de inschrijvingen van deelnemertjes en voor de
werving van de oudere jeugdleden en de topsporters.
De kosten van de maaltijden kunnen worden betaald uit de bijdragen
van de Nederlandse kinderen. Er is hiervoor een bedrag van max. 6,50€
per persoon beschikbaar. Overige kosten zullen worden gedekt door
subsidies en giften van derden. Daarbij zijn bijdragen (in natura) altijd
zeer welkom om de kosten te dekken. Te denken valt hierbij aan: een
bedrukt t-shirt voor de kinderen, snacks of drinken, drukwerk, busvervoer
ed. Sponsors en partners vermelden wij op onze website en onze sociale
media kanalen

(wordt vervolgd)
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Bijdragen door Meet-nMove

Meet-n-Move zorgt voor het contact met het COA
en Vluchtelingenwerk voor de inschrijvingen van
de vluchtelingenkinderen. Daarnaast zorgen wij
voor begeleidende statushouders.
Op de site van Meet-n-Move zal de informatie voor
het event worden opgenomen. Ook de
administratie rondom de inschrijvingen zullen wij
verzorgen.
Flyers en posters kunnen desgewenst door ons
worden geleverd.
Onze medewerkers zorgen voor het programma
voor de Meet-n-Move dag. Veel van de daarvoor
benodigde spelmaterialen nemen wij zelf mee.
Vanuit de bijdragen van de betalende
Nederlandse kinderen worden onder andere de
maaltijden gefinancieerd. Voor de overige kosten
(evt. busvervoer, reiskosten van de statushouders,
aardigheidje voor alle vrijwilligers, nog aan te
schaffen spelmaterialen, medailles, drukwerk)
zullen wij subsidie aanvragen.

”Samen is het leuker” geldt ook
voor de organisatie van een
Meet-n-Move dag
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Meet-n-Move puntsgewijs

Verdere weetjes

Meet-n-Move zorgt voor:

Het doel van een Meet-n-Move dag is om
vluchtelingenkinderen en Nederlandse
leeftijdsgenoten op een ongedwonge manier
aan elkaar te laten ”snuffelen”. Daarnaast willen
wij de nieuwe Nederlandse kinderen kennis laten
maken met ons unieke verenigingsleven. Onder
het motto ”samen is het leuker” begeleiden
topsporters, oudere jeugdleden en statushouders
de kinderen gedurende een dag.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het draaiboek van de dag
Programma
Staff (4-6 personen)
Begeleidende statushouders
Spelmaterialen
Vluchtelingenkinderen
Administratie deelnemers
Actuele informatie op website en sociale
media
Medailles
Afhandeling financiën
Desgewenst: flyers en posters

Ontvangende club zorgt voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clubhuis
Velden (minimaal 2)
Spelmaterialen
Keuken
10 grote tafels met zitplaatsen
10 (jeugd)leden (16+)
5-10 topsporters uit de hoogste heren- en
damesteams
5-10 volwassenen voor de f&b
Inkoop en uitvoering pauzesnacks en lunch
voor deelnemers en begeleiding en koffie,
thee en drankje na afloop*

*Meet-n-Move vergoedt hiervoor in totaal €6,50
per deelnemer

Wij willen kinderen laten ervaren wat de kracht
kan zijn van gezamenlijke inspanning om iets tot
een succes te maken en de Nederlandse
kinderen bewust maken van de actualiteit in de
wereld en ze laten inzien dat we allemaal
hetzelfde zijn.
Samen sporten wordt wel meer gedaan, maar
waarin is Meet-n-Move dan uniek? Wij voeren de
activiteiten uit met en op Nederlandse
sportverenigingen met zo veel mogelijk
vrijwilligers, gecombineerd met bekende
Nederlandse en buitenlandse topsporters. Verder
zijn het niet-competetieve of didactische
element, de nadruk op plezier, samenwerking en
de gelijkwaardigheid van de kinderen punten die
onze dag bijzonder maken.
Onze doelgroepen zijn: vluchtelingenkinderen in
AZC's en statushouders en Nederlandse kinderen
in de leeftijd 7-11 jaar, 100(-125) kinderen per
keer.
Per Meet-n-Move event werken er 7 professionals
mee vanuit de stichting, naast de 30-50
vrijwilligers vanuit de ontvangende clubs en de
statushouders. Ook uniek is de bijdrage van
statushouders, de ”nieuwe Nederlanders”, die
bijdraagt aan het succes van Meet-n-Move.
Stichting Dutch Integration Group heeft een Anbistatus. Giften en donaties zijn daardoor
aftrekbaar voor de belasting.

Meer info:
www.dutchintegrationgroup.nl
info@meet-n-move.nl
06 46 49 59 49
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