Je eigen Heroes of Football
team samenstellen
Een van de doelen van het Heroes of Football-project is het samenstellen
van een Heroes of Football-team dat bestaat uit internationale voetballers
en veelbelovende jeugdspelers. Je kan natuurlijk ook binnen de club je
eigen Heroes of Football-team samenstellen met spelers, trainers,
supporters en bestuursleden die ambassadeur zijn van je beleid,
campagnes en clubwaarden. Hieronder geven we een aantal richtlijnen om
zo'n team samen te stellen.

1	Maak een overzichtelijke lijst van taken
voor je Heroes of Football-team: wat
wordt de rol van de teamleden in jouw
club? Enkele voorbeelden van
mogelijke taken zijn:
•	
Clubacties in het kader van het Heroes of
Football-project delen via hun sociale media.
•	
Contactpunt/buddy zijn voor clubleden die
vragen hebben of willen praten over hun seksuele
geaardheid, genderidentiteit, problemen met
discriminatie, enzovoort.
•	
Het gezicht vormen van de clubcampagne: foto op
folders, deelname aan een korte video, enzovoort.
•	
Een cursus volgen over hoe je een goed rolmodel,
contactpunt/goede buddy kunt zijn.

3	Plan een eerste bijeenkomst met
mogelijke leden om de doelstellingen
en de eerste acties van het team te
bespreken.
4	Als de eerste bijeenkomst succesvol
verloopt, kan je beginnen met het
voorbereiden van je communicatie (je
vindt tips en trucs in het informatieblad
‘Communicatie’).
5	Wanneer je jullie Heroes of Footballteam introduceert, is het van belang
dat iedereen van dit project op de
hoogte is en dat de contactgegevens
van de teamleden makkelijk te vinden
zijn op de website.

2 I dentificeer mogelijke leden van je
Heroes of Football-team. Kijk hierbij
naar de volgende kwaliteiten:

•	
Ze worden gerespecteerd door hun team en door
supporters en vrijwilligers. Wanneer zij spreken,
luistert iedereen naar hen.
• Ze zijn sociaal betrokken.
•	
Ze zijn rolmodellen en gedragen zich altijd
respectvol.
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