
Naoberschap United
dé MVO-club van Nederland

WELKOM!



Niet zeuren, 
maar handen 
uit de mouwen.

Duurzaam omgaan met de aarde, maar
ook duurzaam omgaan met elkaar

Elkaar helpen, 
als en waar 
dat nodig is.

De manier 
waarop wij in 
Drenthe met 
elkaar omgaan.

Weten dat we niet alleen op de wereld zijn.
We moeten onze krachten bundelen, samen
kunnen we meer dan alleen.



Een voetbalclub 
als motor van een 
maatschappelijk 
idee.

FC Emmen wil meer zijn dan voetbal! FC
Emmen wil met Naoberschap United
initiatief nemen, verbinden en aanjagen!

Projecten organiseren, waar je je medemens 
mee helpt, waarmee je eenzame mensen laat 
glimlachen, projecten die een arm om een 
schouder bieden. Kortom, projecten die 
getuigen van zorg en aandacht.

De projecten worden uitgevoerd door
werknemers, voetballers, trainers en
vrijwilligers van FC Emmen, samen met de  
partners van Naoberschap United. Binnen FC         
Emmen wordt een medewerker vrij gemaakt 
om de projecten te coördineren.

“Wij 
doet 

wat wij  
zegt!”



Bedrijven dienen om aan aanbestedingen van 
gemeenten, provincies en landelijke overheden 
mee te doen, een MVO beleid te hebben. 

#hierkom
ikweg

Naoberschap United biedt bedrijven de 
mogelijkheid om invulling te geven aan hun 
MVO-beleid. Door krachten te bundelen staan 
we sterk en maken we samen het verschil.

Veel bedrijven weten (nog) niet hoe invulling te geven aan 
MVO. Losse acties en losse bedragen zetten geen zoden 
aan de dijk. 



Het bestuur



Kerndoelen Naoberschap United
Waar zet Naoberschap United zich voor in? 

Jeugd en Gezondheid
“De jeugd heeft de toekomst”

Meedoen!
“Meedoen is belangrijker dan winnen”

Op weg naar werk!
“Werk betekent een plek in de maatschappij hebben”

Ondernemerschap en Innovatie
“De bal aan het rollen krijgen”



Reeds georganiseerde initiatieven



“Voorleesontbijt op scholen”

“Jeugdactiviteiten in De Oude Meerdijk”

“Voetbalclinics op locatie in Drenthe”



Het project “Kom van de Bank”

Een maatschappelijk sportproject in samenwerking 
met Leger des Heils en het Kopland. De doelstelling is
om deelnemers te laten (re)-integreren binnen de 
maatschappij met als ultiem doel: een (nieuwe) baan.

Het Drents Verbond

Het Drents Verbond is een samenwerking tussen 
amateurverenigingen en FC Emmen om de Drentse 
regio te verbeteren. Het doel is om een sportief 
bolwerk te gaan vormen in de regio Drenthe door een 
intensieve samenwerking op sportief, financieel, 
organisatorisch en maatschappelijk gebied.



Samen
staan we 
sterker 

dan alleen

Goede doel 2014:
ALS Nederland



Duurzaam
omgaan 
met de 
aarde, 
maar 

ook met 
elkaar!

Goede doel 2015:
KWF Samenloop 

voor hoop!



Weten dat 
we niet 
alleen
op de 

wereld
zijn.

Goede doel 2016:
Het vergeten Kind



Vluchtelingencup Drenthe



De blindentribune



“De dag van mijn leven!”



Goed en gezond ontbijten met de FC Emmen selectie!



Walking Football / OldStars FC Emmen



Samenvatting: Naoberschap United
Voor elk bedrijf dé juiste manier om aan MVO te doen!

Stichting - Naoberschap United voert voor de aangesloten partners de maatschappelijke 
projecten uit;
De projecten worden door spelers, trainers en medewerkers FC Emmen, samen met één of -
meerdere aangesloten partners uitgevoerd;

- Door krachten te bundelen en samenwerkingen in de regio staan we sterk en maken we 
samen het verschil;
Naoberschap- United is dé verantwoording van uw Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen;
U als partner ontvangt een MVO- -certificaat om uw Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen aan te tonen



Wordt u ook partner van Naoberschap United?
Inhoud pakket Partner

Partner - ontvangt het officiële ‘Partner van’ Naoberschap United certificaat; 
Partner - mag zelf projecten voordragen voor Naoberschap United;
Partner - ontvangt een uitnodiging voor een exclusieve, jaarlijkse Naoberschap United 
bijeenkomst voorafgaand aan een thuiswedstrijd;
Onder - het mom van ‘Naoberschap’ ontvangt de partner twee (Eredivisie-)seizoenskaarten
van FC Emmen voor de Noord-tribune. De seizoenskaarten kunt u zelf gebruiken, maar ook 
inzetten om collega’s, werknemers, familie, vrienden en/of zakelijke relaties te verblijden. 
Naoberschap- United biedt uw bedrijf graag ondersteuning om een 
gezondheidsprogramma te ontwikkelen. In overleg wordt het gezondheidsprogramma 
vorm gegeven.
Naoberschap- United vult voor uw bedrijf het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
in!

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 2.500,-



Heeft u nog vragen?
Stel ze gerust…

Henk Eising 
Vice-voorzitter Stichting Naoberschap United
T: 06-50505097
E: henk.eising@ziggo.nl

Gezienes Evenhuis
Bestuurslid Stichting Naoberschap United
T: 06-53575695
E: g.evenhuis@home.nl

Jos Schaart
Projectleider Stichting Naoberschap United
T: 06-10627956
E: jos.schaart@fcemmen.nl

Bedankt voor uw aandacht!


