Introductie

Het Heroes of Football-team, met leden uit zes Europese
landen, heeft een toolkit ontwikkeld voor voetbalbonden,
leden en vrijwilligers van amateur- en professionele
voetbalclubs en voetballiefhebbers.
Met deze toolkit wil Heroes of Football relevante en nuttige tools
aanbieden om jouw voetbalclub of –organisatie open te stellen voor
elke persoon die er deel van wil uitmaken, ongeacht zijn/haar
seksuele geaardheid of genderidentiteit. De toolkit focust zich
voornamelijk op het verwelkomen en accepteren van mensen uit de
LHBT-gemeenschap (lesbienne, homoseksueel, biseksueel,
transgender) in het voetbal.
We hebben als onderdeel van de toolkit verschillende infobladen
opgesteld met informatie over reglementen, het omgaan met situaties
en mogelijke educatieve spelletjes voor spelers, trainers, leerkrachten,
bestuursleden en andere betrokkenen. Bovendien is er ook een
VR-belevenis (Virtual Reality) beschikbaar dat je kan gebruiken om
een gesprek te starten over LHBT's in het voetbal.

Heroes of Football

‘Een Europese missie om iedereen die van voetbal houdt of die
zelf voetbalt voor de volle 100% hiervan te laten genieten en
voor de volle 100% zichzelf te laten zijn. Op die manier kan
iedereen zich voor de volle 100% inzetten, samen met het team.’
In de toolkit vind je ook video’s van jonge voetballers en
profvoetballers die je tijdens informatiesessies kan gebruiken.
Daarnaast zal er in 2017 via www.heroesoffootball.eu een
documentaire beschikbaar zijn waarin antwoord wordt gegeven
op de vraag: ‘Is het Europese voetbal klaar voor LHBT's?’
Heroes of Football moedigt alle Europese voetballanden aan om de
toolkit door te nemen en de tools te gebruiken om bewustwording ten
aanzien van LHBT’s in het voetbal te creëren en hen te verwelkomen.
De tools en infobladen zijn gratis beschikbaar op onze website en kan
je verspreiden naar je eigen contacten.
We hopen dat je veel plezier beleeft aan de toolkit en wensen je veel
succes met de implementatie van een LHBT-beleid of activiteiten om
LHBT’s in het voetbal te verwelkomen.
LHBT staat voor Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders. Sinds kort wordt ook de afkorting LHBTIQ gebruikt, met de
aanvulling van Intersekse en Queer. LHBT is op dit moment de meest gebruikte en bekende afkorting in Nederlandstalige landen, vandaar dat wij
in de communicatie hiervoor gekozen hebben. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het infoblad Definities.
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