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Beschrijving project 
De voetbalvereniging in ’t Zandt heeft een centrale plek in het dorp. Maar al jaren voetbalt er alleen 

nog een seniorenelftal. Een jeugdafdeling is er niet meer. Het bestaan van de voetbalclub was 

daarom een aflopende zaak. Het 85 jarig jubileum van de club is daarom gekozen als afsluiting. 

Tijdens een feestelijke dag met een wedstrijd en dorpsfeest zal de verbinding tussen deze 

voetbalclub en het dorp nog eenmaal goed gevierd worden, iedereen in welkom. De dag wordt 

georganiseerd door de voetbalclub, er is ook contact met Vereniging voor dorpsbelangen en de 

gemeente Loppersum. 

Verstrekte subsidie provincie Groningen: 3.500 

 

“Elke Zandtster heeft wel herinneringen aan de club, of dat nu als speler is of als 

toeschouwer” 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Noodgedwongen moest men in ‘t Zand afscheid nemen van de voetbalclub. Het was een sociale plek 

voor het dorp, maar financieel kon het niet meer uit. Het bestuur heeft toen gezegd te willen zorgen 

voor een feestelijk afscheid van de voetbalclub die 85 jaar onderdeel is geweest van het dorp. 

Een jaar lang heeft men toegewerkt naar deze feestelijke afsluiting, allerlei (sport)activiteiten en een 

afsluitend feest zijn georganiseerd ter gelegenheid van dit afscheid.  

Het afscheid is inmiddels achter de rug, alles is goed gegaan. Men heeft een mooi laatste jaar gehad, 

er was veel media aandacht en men heeft het er nog steeds over. Daardoor is de voetbalvereniging 

in de regio verankerd. 

Verrassend was de hoeveelheid aandacht vanuit allerlei hoeken die deze afsluiting heeft gekregen, 

het was een kleine club die op bedenkelijk niveau speelde. Toch werden zelfs trainingen door de 

media bezocht, rivaliserende voetbalclubs kwamen met cadeautjes en ook vanuit de wethouder was 

er aandacht voor de voetbalclub.  

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Een jaar lang is er wekelijks aan dit evenement gewerkt. Een commissie van 7 personen en algemeen 

bestuur van 5 personen. Men heeft nu iets om trots op te zijn in plaats van dat de voetbalclub 

langzaam doofde. Daardoor is de schade voor de leefbaarheid beperkt gebleven, het heeft voor 

verbroedering gezorgd. 

De gouden tip  
Begin vroeg. Kondig het aan en betrek de media. Geef iedereen een rol (belangenverenigingen), zo 

voelt iedereen zich betrokken en vele handen maken licht werk. Zie je het einde aankomen, maak er 

dan een spetterend einde van. 

Meer informatie?   
U kunt contact opnemen met Tim Dijkhuis (dijkhuis.t@gmail.com) 


