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Een heel bijzonder jaar om op terug te kijken. 
De VINCI Foundation NL is al zeven jaar actief in het 

ondersteunen van sociaalmaatschappelijke projecten. Wij doen 

dit omdat het past bij onze manier van denken en doen om 

oog te hebben voor de samenleving waarin we leven en deze 

met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken en 

buitensluiting te voorkomen. Dat doen we door projecten die 

aangedragen worden door medewerkers van de VINCI 

bedrijven in Nederland te ondersteunen met financiële 

middelen en hen tijd ter beschikking te stellen om de 

projecten te helpen met hun expertise. In 2020 ondersteunden 

we drie bijzondere projecten die de sociale integratie 

bevorderen: Stichting het Peuterfonds, Schipper mag ik ook 

eens varen en Samen Sterker.

De Coronapandemie vroeg om een andere 
manier van helpen
In april 2020 heeft de VINCI-groep, als reactie op de 

verspreiding van het Coronavirus, besloten uitzonderlijke steun 

te verlenen aan belanghebbenden in de frontlinie van de 

Coronacrisis: verstrekking van voedsel, medische bijstand, 

noodopvang, maar ook steun voor jeugdzorg en sociale en 

professionele integratie. Dankzij aanvullende financiering door 

VINCI-bedrijven in Nederland en de persoonlijke steun van 

VINCI-medewerkers heeft de VINCI Foundation NL in deze 

turbulente tijden in totaal 17 maatschappelijke organisaties 

extra kunnen helpen met een totaalbedrag van € 139.749,- in 

twee maanden tijd.  In dit jaaroverzicht kun je verderop lezen 

welke organisaties er door ons zijn ondersteund. Ik ben trots 

op de flexibiliteit van onze organisatie, omdat in tijden van 

nood blijkt dat we weerbaar en creatief zijn om snel mensen 

en organisaties te helpen die het nodig hebben. In deze 

bijzondere periode is het selectieproces van de VINCI 

Foundation NL geëvolueerd van een periode van een jaar naar 

6 weken om acute hulp snel te kunnen geven. Deze nieuwe 

aanpak blijven we nu hanteren voor alle projecten. Elke vier 

maanden komt het bestuur bijeen om ingediende projecten te 

beoordelen. Zo wordt onze betrokkenheid naar de 

maatschappij geïntensiveerd. 

Veel van deze projecten die zijn ondersteund, zijn aangedragen 

door VINCI medewerkers en worden nog steeds gesteund. De 

VINCI medewerkers doen dit namelijk omdat ze het belangrijk 

en zinvol vinden en een verschil willen maken. Mooi om te 

zien en te ervaren en daarom wil ik iedereen die zich hiervoor 

heeft ingezet echt van harte bedanken. Super gedaan!

Voorzitter VINCI Foundation NL

Rob van Kaathoven
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€

23
AANVRAGEN

20
GESPONSORDE PROJECTEN

€ 179.749
TOEGEKEND AAN PROJECTEN

14
SPONSORS

Key figures

De VINCI Foundation NL is een initiatief van de VINCI bedrijven in Nederland. Elke VINCI bedrijf of business unit doneert hiervoor elk 

jaar een bedrag. 
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Toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen
Om een eigen plaats in de samenleving te hebben, is het 

belangrijk om toegang te hebben tot de arbeidsmarkt. VINCI 

Foundation NL steunt daarom initiatieven met de volgende 

doelstellingen:

-  Integratie door middel van werk
 Het helpen van nieuw opgerichte of bestaande 

projecten die het mogelijk maken de personen die 

buitengesloten zijn van de arbeidsmarkt aan te passen 

aan de arbeidsmarkt en ze tevens de opleidingen en de 

professionele ondersteuning te bieden die ze nodig 

hebben. Projecten die de werkgelegenheid bevorderen 

door middel van economische activiteiten vallen onder 

deze categorie.

-  Training en kwalificatie
 Ondersteunen van projecten die een basisopleiding 

aanbieden en begeleiding bieden aan mensen zonder 

opleiding/kwalificaties om zo toegang te verlenen tot 

de arbeidsmarkt.

-  Re-integratie projecten
 Het stimuleren van initiatieven die mensen helpen om 

hun mobiliteit te verbeteren, waardoor ze gemakkelijker 

toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Bouwen aan een betere samenleving
Bijzonder veel organisaties in Nederland doen hun uiterste 

best om sociale cohesie te realiseren in de maatschappij. In 

sommige gevallen kunnen deze organisaties de hulp van de 

VINCI Foundation NL goed gebruiken:

-  Maatschappelijke betrokkenheid
 Acties ondersteunen die bij mensen de maatschap-

pelijke betrokkenheid vergroten, het zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelen en het respecteren van de 

regels voor het samenleven.

-  Sociale integratie
 Organisaties helpen die mensen met enige achterstand 

tot de maatschappij bijstaan om hen weer zelf-

vertrouwen te geven, een behoorlijk leven te laten 

leiden en dagelijkse taken uit te voeren. Doel is een 

geleidelijke herintegratie.

-  Toegang tot huisvesting
 Verenigingen aanmoedigen die de toegang tot 

huisvesting bevorderen voor de zwaksten in onze 

samenleving, om hen weer een stabieler leven te laten 

leiden waarbij ze zich betrokken weten bij de 

maatschappij.

Een eigen plaats, rol en waardigheid 
voor iedereen in de samenleving

Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. 

En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken.

Om de maatschappelijke betrokkenheid specifiek te maken zal de VINCI Foundation NL met twee thema’s werken in de strijd tegen 

uitsluiting: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving.



Jongeren uit Schiedam leren 
zelfvertrouwen op te bouwen

Stichting Samen Sterker zet zich in voor kinderen die net 

starten op de middelbare school en dus zoekende zijn in een 

nieuwe omgeving. Nieuwe vrienden, ergens bij horen, status, 

hormonen, een eigen mening vormen en tegendraads gedrag 

zijn allemaal factoren die bij jongeren tussen de 12 en 14 jaar 

een rol spelen en waar Samen Sterker samen met hen aan wil 

werken. Het doel is om ze de juiste tools en begeleiding te 

geven waarmee ze zich beter kunnen redden in de 

maatschappij, met als beoogde resultaten dat de jongeren 

trots zijn op zichzelf, zich sterker en fitter voelen, het gevoel 

hebben dat ze ergens bij horen en een beter zelfbeeld hebben. 

Job Oosterwijk, werkzaam bij Verkerk en sponsor van dit 

project, kende de oprichter van de stichting en twijfelde geen 

moment om te kijken of de VINCI Foundation NL dit mooie 

initiatief wilde ondersteunen. Dankzij Job kon de VINCI 

Foundation NL deze mooie stichting ondersteunen middels de 

verschillende benodigde materialen, zoals bokshandschoenen, 

scheenbeschermers, trapkussens en dergelijke.
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Gesponsorde projecten

Organisatie: Stichting Samen Sterker

Sponsor: Job Oosterwijk (Verkerk)

Plaats: Schiedam
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Zorgeloze vaartochten voor 
mensen met een beperking
Stichting Schipper mag ik ook eens varen? organiseert 

zorgeloze, meerdaagse en laagdrempelige vaartochten voor 

mensen met een beperking. Ze dragen bij aan het 

terugdringen van het isolement waarin veel van deze mensen 

leven. 

Een aantal jaren geleden begon een groep enthousiaste 

vrijwilligers met het ombouwen van een vrachtschip naar een 

passagiersschip. De boot werd rolstoeltoegankelijk gemaakt en 

uitgerust met alle voorzieningen om ervoor te zorgen dat 

mensen met een beperking voor een langer verblijf aan boord 

kunnen blijven. Het schip is zo ingericht dat iedereen zelf kan 

varen, wat tot de naam van de stichting heeft geleid.

Via Maarten Mos, werkzaam bij Bosman Bedrijven en sponsor 

van dit initiatief, is de VINCI Foundation NL in contact 

gekomen met deze mooie stichting. Hij is een van de 

bemanningsleden van het schip en wist als geen ander hoe 

hard de renovatie nodig was. De roef van het schip moest 

gerenoveerd worden om ervoor te zorgen dat er verblijfkamers 

voor de gasten zijn en dat de bemanning een eigen verblijf-

ruimte heeft. Een mooi project dat de VINCI Foundation NL 

met veel plezier ondersteunde.

Organisatie: Schipper Mag ik ook eens varen?

Sponsor: Maarten Mos (Bosman Bedrijven)

Plaats: Zwolle
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Kinderen een onvergetelijke dag 
bezorgen door hen te leren vissen
Collega Matthijs Roetman doet het al van kinds af aan: uren 

vertoeven aan de waterkant om de grootste of meest 

bijzondere vissen te kunnen vangen. Het is echt zijn hobby 

– of beter gezegd zijn passie – geworden. Hij vond het dan 

ook ontzettend leuk toen hij kennismaakte met Stichting 

PeuterFonds en meldde zich direct aan als vrijwilliger.

Stichting PeuterFonds vindt dat sportvissen voor iedereen 

beschikbaar en bereikbaar moet zijn, zeker voor de jeugd en 

vooral voor kinderen met een beperking of uit kansarme 

situaties. Juist voor deze groep kinderen zet het PeuterFonds 

zich in om ze een onvergetelijke dag te laten beleven in de 

natuur tijdens een dagje vissen. Hierbij biedt het PeuterFonds 

een unieke 1-op-1 begeleiding, dat wil zeggen dat ieder kind 

zijn/haar eigen vrijwilliger krijgt voor de gehele dag en zo de 

kneepjes van het vissen ontdekt. De ervaring leert dat voor 

veel kinderen vissen een positief effect heeft op hun gedrag. 

Sommige kinderen komen tot rust, andere stellen zich meer 

open en beginnen te praten of krijgen meer zelfvertrouwen. 

En veel kinderen gaan daarna zelf (onder begeleiding) op pad 

met de hengel die ze krijgen na elk sportvisevenement dat het 

PeuterFonds organiseert. Dankzij Matthijs heeft de VINCI 

Foundation NL dit mooie project kunnen ondersteunen met 

een bijdrage voor de nieuwe transportbus.

Organisatie: Stichting Peuterfonds

Sponsor: Matthijs Roetman (Omexom)

Plaats: Lijnden
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In april 2020 heeft de VINCI-groep, als reactie op de verspreiding van het Coronavirus, 10 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld 

over de verschillende Sister foundations, om organisaties in de frontlinie van de Coronacrisis te ondersteunen. Dankzij aanvullende 

financiering door VINCI-bedrijven in Nederland en de persoonlijke steun van VINCI-medewerkers heeft de VINCI Foundation NL in 

deze turbulente tijden in totaal 17 maatschappelijke organisaties extra kunnen helpen met een totaalbedrag van € 139.749,- in twee 

maanden tijd.

Anders dan bij de reguliere projecten, kon er een aanvraag worden ingediend voor zorg- of onderwijsinstellingen of sociale 

ondernemingen met een maatschappelijk sociaal doel. Ook was een sponsor niet noodzakelijk in deze uitzonderlijke situatie: eerder 

gesponsorde organisaties konden eveneens een aanvraag indienen.

Reeds bekende organisaties werden opnieuw 
ondersteund
In de afgelopen jaren heeft de VINCI Foundation NL verschillende organisaties ondersteund en in veel gevallen hebben de sponsors 

nog steeds nauw contact met deze organisaties. Via de sponsors zijn deze organisaties benaderd om te informeren of zij getroffen 

waren door de Coronacrisis en of zij onze steun opnieuw nodig hadden. Zo heeft de VINCI Foundation NL opnieuw zeven organisaties 

kunnen ondersteunen met het speciale Coronabudget.

USV Elinkwijk is een voetbalvereniging voor iedereen. In de 

krachtwijk Oost-Zuilen in Utrecht bieden zij plaats aan 

voetballers van alle afkomst en talent. Door te kiezen voor een 

mix tussen topvoetbal en breedtesport willen zij werken aan 

een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Tijdens de 

eerste lockdown waren er extra materialen nodig om de jeugd 

veilig te kunnen laten trainen, zoals een voetvolleynet, extra 

goals en een agilityset.

Dress for Succes in Amsterdam verstrekt gratis kleding aan 

mensen die aanwijsbaar op weg zijn naar de arbeidsmarkt. Het 

zelfvertrouwen dat men krijgt van een mooie, nieuwe 

passende outfit is belangrijk voor een goede eerste indruk bij 

een sollicitatie. De cliënten worden geholpen door stylistes 

(vrijwilligers) die behoudens kledingadvies ook advies geven 

over solliciteren. En het allerbelangrijkste wat ze doen is 

mensen zelfvertrouwen geven. Na de eerste lockdown moest 

de winkel Coronaproof worden ingericht om zo op een veilige 

manier de dienstverlening weer te kunnen oppakken.

Coronaprojecten

Organisatie: USV Elinkwijk

Plaats: Utrecht

Organisatie: Dress for Success

Sponsors: Frank Verhoog en Timon Faber (Axians)

Plaats: Amsterdam
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De chocolaterie Twente Decadente is één van de 

leerwerkbedrijven van React Twente en is er voor 

werkzoekenden (Wajong, WIA, Ziektewet of participatie) en 

zorgcliënten. De chocolaterie is te vinden op een 

verpleeghuisterrein in Hellendoorn en is een begrip voor 

werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

bewoners van het verpleeghuis én toeristen.

Via de chocolaterie hebben al veel mensen de weg naar werk 

weer gevonden en het was dan ook een domper toen de 

chocolaterie moest sluiten vanwege de Coronapandemie. 

De wens was om een webwinkel te starten zodat de doelgroep 

van de chocolaterie weer ontvangen kon worden en aan de 

slag kon om chocolade te maken. Voor het opzetten van de 

webshop en het transport van de orders werd de hulp van 

VINCI Foundation NL gevraagd.

Stichting 4WD.Care helpt mensen met een achterstand tot 

de maatschappij met het creëren van een basis, waarmee ze in 

staat worden gesteld de eigen situatie te verbeteren en 

daarmee de grondslag te leggen voor een betere toekomst. 

Door de lockdown konden de vrijwilligers niet meer op de 

locatie het reguliere programma uitvoeren. 4WD.Care vroeg de 

VINCI Foundation NL om een bijdrage in digitale apparatuur, 

zodat de doelgroep het programma online kon volgen, zoals 

bijvoorbeeld de modules voor taalvaardigheid. De 

statushouders kregen hiervoor een chromebook in bruikleen 

en konden zo ook in contact blijven met de vrijwilligers.

Stichting Vier het Leven organiseert sociaal-culturele 

activiteiten ter voorkoming van sociaal isolement onder 

kwetsbare ouderen. Vrijwilligers van Vier het Leven nemen 

ouderen op hoge leeftijd mee naar theater, musea, bioscoop en 

concerten. Door de lockdown zijn alle sociaal-culturele 

activiteiten geannuleerd. Vier het Leven wilde in verbinding 

blijven met haar deelnemende ouderen (en vrijwilligers). 

Zo zette ze belteams op om persoonlijk contact te onderhouden 

met de ouderen en bood ze ondersteuning aan ouderen die 

zich voor het eerst in het digitale landschap moesten begeven. 

E-mailadressen opzetten, hulp bij vragen over online reserveren 

en het opzetten van een online cultureel aanbod voor de 

ouderen. Om dit te realiseren, vroeg Vier het Leven onder-

steuning voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen.

Organisatie: Twente Decadente Chocolaterie

Plaats: Hellendoorn

Organisatie: 4DW.Care

Sponsor: Herman Haverhals (Axians)

Plaats: Valburg

Organisatie: Stichting Vier het leven

Sponsor: Jeroen van Twuijver

Plaats: Huizen
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De Nieuwe Waarde begeleidt mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt naar passend werk. Bestaan er geen passende 

mogelijkheden? Dan biedt De Nieuwe Waarde hun een 

dagbesteding op maat in haar eigen kringloopwinkel. In de 

winkel kunnen deze mensen (leren) werken, stage lopen en 

worden opgeleid. Zo krijgen ze allemaal een nieuwe kans. 

De Coronapandemie zorgde ervoor dat er veel aanpassingen in 

de winkel gedaan moesten worden om het voor bezoekers en 

medewerkers een veilige omgeving te maken. VINCI 

Foundation NL ondersteunde het Coronaproof maken van de 

winkel.

Organisatie: Stichting De Nieuwe Waarde

Plaats: Utrecht

Rotterdam Sportsupport staat voor de kracht van verenigen. 

Het warme netwerk van sportverenigingen zorgt ervoor dat 

iedereen in Rotterdam sportief én maatschappelijk mee kan 

doen. Hiervoor is een netwerk van vrijwilligers nodig die goed 

getraind hieraan kan meewerken; iets wat in tijden van 

lockdown nog relevanter is dan ooit. Fysieke trainingen en 

cursussen voor vrijwilligers waren echter niet meer mogelijk 

en er ontstond een tekort aan technisch vaardige en 

pedagogisch didactische begeleiders. Rotterdam SportSupport 

vroeg aan de VINCI Foundation NL ondersteuning voor een 

digitale leeromgeving om e-learnings te ontwikkelen zodat 

vrijwilligers ook tijdens de lockdown opgeleid kunnen worden 

en de dienstverlening van Rotterdam Sportsupport door kon 

gaan.

Organisatie: Rotterdam Sportsupport

Sponsor: Mariska Broeren (Axians)

Plaats: Rotterdam
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Zorg voor eenzame mensen
Over ouderen waren er grote zorgen tijdens de eerste lockdown, vooral door de toegenomen eenzaamheid en het wegvallen van 

contacten. Heel mooi was het om te zien dat verschillende organisaties meteen gingen kijken wat ze konden doen om de 

eenzaamheid van mensen te verminderen. VINCI Foundation NL ondersteunde dit soort initiatieven graag.

Bij Muzerijk en Oranjerijk in Uden werd er altijd al volop 

gekookt voor eenzame of oudere mensen. Tegen een kleine 

vergoeding konden mensen uit de buurt hier een vers bereide 

maaltijd kopen. Het afhalen van de maaltijd was een klein 

contactmomentje voor de mensen. Tijdens de lockdown viel 

dit contactmoment weg en de vrijwilligers bij zowel MuzeRijk 

als OranjeRijk zetten zich in om toch de maaltijden te kunnen 

maken en te brengen naar de hulpbehoevende en/of eenzame 

mensen. In deze periode groeide ook de vraag naar maaltijden, 

omdat veel ouderen niet in staat waren om zelf boodschappen 

te doen. Beide projecten werden door de VINCI Foundation NL 

ondersteund door een donatie voor extra keukenapparatuur.

Organisaties: Muzerijk, OranjeRijk en Brabantzorg

Aangedragen door Ary Stuifbergen, (oud-medewerker 

Actemium)

Plaats: Uden

Om het mogelijk te maken om familie en vrienden op bezoek 

te laten komen in verschillende verpleeghuizen deed 

BrabantZorg een aanvraag voor het bouwen van ingerichte 

ruimtes met plexiglas en audiomiddelen voor verschillende 

verpleeghuizen. Zo zijn er ontmoetingsplekken gecreëerd in de 

kantine bij Catarinahof Grave, in de tuin van Huize St. Jan en op 

een plek in MFA in MuzeRijk, waardoor bewoners op een 

veilige manier hun familie toch weer eens in het echt konden 

ontmoeten en elkaar weer even konden zien. Meer dan 250 

bezoekers hebben hiervan gebruik kunnen maken in mei en 

juni.



Boogh helpt mensen die willen leren omgaan met de 

gevolgen van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, 

ongeluk of hersentumor. De behandeling en begeleiding is 

gericht op gebieden waar cliënten en hun naasten problemen 

ervaren, van de thuissituatie tot op het werk of op sociaal vlak. 

Bij Boogh leren mensen om weer zo optimaal mogelijk mee te 

doen in de samenleving. Door de Coronapandemie waren er 

echter weinig mogelijkheden om met de mensen naar buiten 

te gaan, omdat een fijne plek ontbrak om samen -op 1,5 meter 

afstand- buiten te zitten. Buiten konden mensen bovendien 

makkelijker familieleden en vrienden ontmoeten. Het 

persoonlijk contact is juist in deze herstelfase zó belangrijk. 

VINCI Foundation NL ondersteunde dit project met 

buitenmeubilair.

Oplossingen voor het wegvallen van dagbesteding
In Nederland zorgen veel organisaties voor de opvang van mensen in woongroepen, bijvoorbeeld van (jonge) mensen met een 

beperking of kinderen die uit huis zijn geplaatst. Veelal gaan deze mensen, gedurende de dag, naar een vorm van dagbesteding 

buiten de woongroep of locaties. Tijdens de lockdown werd de dagbesteding op veel plaatsen stilgelegd en werden de opvangcentra 

geconfronteerd met bewoners die ook overdag op de woongroep waren, zonder dat hier een tijdsbestedingsprogramma voor was. 

VINCI Foundation NL ondersteunde verschillende organisaties om invulling te geven aan de dagbesteding op woongroepen.

Door de lockdown sloten de deuren van Buro Lima, een plek 

waar 24 jongeren wonen met een verstandelijke beperking of 

bijkomende problematiek. Om de zomerperiode, zonder de 

gebruikelijke dagbesteding of schoolactiviteiten, goed in te 

vullen wilde Buro Lima hun buitenterrein inrichten met extra 

buitenspeelgoedmateriaal. Daarnaast organiseerden ze een 

heus zomerprogramma om de bewoners invulling van de dag 

te bieden. Met nieuwe speeltoestellen, spullen om te 

kamperen, zwembadjes en nog veel meer (buiten)speelgoed 

werd het een hartstikke fijne zomer voor de jongeren!

Organisatie: Stichting Boogh

Sponsor: Danny Jacobs (Actemium)

Plaats: Veenendaal

Organisatie: Stichting Buro Lima

Sponsor: Andeline Bekkers (Actemium)

Plaats: Heeswijk-Dinther
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Stichting Dichterbij is een woongroep met 20 cliënten met 

een verstandelijke beperking in de leeftijd van 24 tot 70 jaar. 

Deze mensen gaan normaal gesproken overdag naar de 

dagbesteding, maar door de lockdown ging dit niet door. 

Er werd een aanvraag gedaan voor een tennistafel, elektrische 

fietsen, een dartbord en tuinmeubilair zodat er voldoende 

faciliteiten waren op de woongroep om de bewoners te 

vermaken zolang zij niet naar dagbesteding konden.

Organisatie: Stichting Dichterbij

Sponsor: Mark van den Elzen

Plaats: Uden

Bij Mare Bijzondere Zorg had de Coronapandemie ook een 

grote impact. De kinderen konden niet meer naar school en 

waren dus 24/7 op de woongroep aanwezig. Naast dat dit de 

nodige spanningen (tussen de kinderen onderling) met zich 

meebrengt, waren ook de omstandigheden voor contact met 

school en familie niet optimaal. Mare Bijzondere Zorg biedt 

onder andere woonruimte voor kinderen die vrijwillig of 

gedwongen uit huis zijn geplaatst en zet zich in om deze 

kinderen structuur, veiligheid en geborgenheid te bieden. 

Om ervoor te zorgen dat deze kinderen contact met familie en 

school konden onderhouden en om de kinderen te stimuleren 

om meer te bewegen vroeg Marezorg aan de VINCI 

Foundation NL of zij konden ondersteunen bij de aanschaf van 

tablets/laptops en binnen- en buitenspeelgoed.

Organisatie: Mare Bijzondere Zorg

Sponsor: Jeroen van Dinther (VanderLinden)

Plaats: Kerkdriel

Ook voor de bewoners in de woongroep van Zuidwester viel de 

dagbesteding en het bezoek van familieleden weg. De zorg en 

begeleiding werd ingericht volgens de landelijke RIVM-

maatregelen. Zuidwester is een woongroep en telt 45 

woningen waar mensen wonen met een beperking, niet 

aangeboren hersenletsel of een stoornis in het autisme-

spectrum. Om cliënten ook tijdens de lockdown te vermaken 

met sport en spel, passend bij het ontwikkelingsniveau van de 

verschillende bewoners, vroegen zij de VINCI Foundation NL 

om 45 duurzame speelboxen en een rolstoeldraaimolen.

Organisatie: Stichting Zuidwester

Sponsor: Adrienne Zwartbol (Axians)

Plaats: Middelharnis

13



14

Voetbalclub DHSC biedt sportkansen aan kinderen en 

jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te 

worden van een sportvereniging. Sporten is belangrijk en op 

het sportveld leren kinderen niet alleen voetballen, maar 

ontwikkelen ze zich ook fysiek en sociaal. Om ervoor te zorgen 

dat kinderen tijdens de lockdown nog steeds hun sociale 

contacten hadden en niet in een isolement raakten, wilde 

voetbalclub DHSC verschillende extra sportdagen organiseren 

om ervoor te zorgen dat kinderen in Utrecht een onvergetelijke 

zomer tegemoet gingen. Voor het organiseren van deze dagen, 

werd de ondersteuning van VINCI Foundation NL gevraagd.

En nog twee bijzondere projecten vroegen 
ondersteuning aan de VINCI Foundation NL

Heyerdahl College is een school waar praktijkonderwijs 

wordt gegeven. De school geeft les aan leerlingen met een 

(vaak grote) afstand tot de samenleving en de arbeidsmarkt. 

Door de lockdown werden nog alleen maar online lessen 

gegeven en konden praktijklessen niet doorgaan. Hierdoor 

dreigde er een nog grotere achterstand te ontstaan bij deze 

leerlingen. Om het mogelijk te maken thuis de praktijklessen 

te doen, werd een aanvraag gedaan bij de VINCI Foundation 

NL. Elke leerling ontving een box met materialen om de 

praktijklessen te kunnen uitvoeren. Een prachtig initiatief om 

te ondersteunen.

Organisatie: Voetbalvereniging DHSC

Sponsor: Patrick Schepers (Actemium)

Plaats: Utrecht

Organisatie: Heyerdahl College

Sponsor: Rianne Visser (Actemium)

Plaats: Groningen
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Dit jaarverslag is gemaakt in opdracht van de Stichting VINCI 

Foundation NL.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 

openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, 

of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming 

van VINCI Foundation NL.

De gebruikte foto’s in dit jaarverslag dateren deels van 2019 

en de recentere foto’s zijn genomen met inachtneming van 

alle plaatselijke gezondheidsvoorschriften die op dat moment 

van kracht waren.
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