
Voetbalvereniging ATC ’65 bouwt met Forza krachtig verder 

 

Hengelo – maar liefst 565 leden, ouders en betrokkenen van de ruim 1200 leden tellende 

voetbalvereniging ATC ’65 hebben de afgelopen 3 maanden deelgenomen aan het 

Forza!ATC-project. Een project dat als doel had om de kern van de club bloot te leggen en 

ervaringen en verhalen op te halen binnen en buiten de club. Een snelkookpanmethode die 

waardevolle informatie heeft opgeleverd voor het nieuwe bestuur van de vereniging en 

waar, volgens de KNVB, doorgaans 1,5 jaar voor wordt uitgetrokken. 

 

Krimpend aantal vrijwilligers 

Aanleiding vormde de bestuurswissel eind vorig jaar. Een goed moment om te herijken waar 

de club nu staat en op zoek te gaan naar het DNA van de club. Het moment is niet voor niets 

nu gekozen: ATC ’65 kampt, zoals vele sportverenigingen, met een steeds kleinere groep 

vrijwilligers. Daarnaast was de teneur dat een aantal zaken, zoals de interne communicatie, 

de duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en de balans tussen recreatie en 

prestatie, beter kon en moest. Bovendien waren er veel klachten over de accommodatie, 

met name over de kleedkamers en in het bijzonder voor het sterk groeiende meidenvoetbal.  

Het nieuwe bestuur gaf de opdracht aan een groep betrokkenen bij ATC ’65 om het oor goed 

te luister te leggen binnen de club. En dat heeft een groot aantal reacties opgeleverd. 

 

Onconventionele meetmethoden 

Naast conventionele methoden als interviews en enquêtes, werden er ook onconventionele 

methoden ingezet zoals kleedkamergesprekken. Voor deze sessies werd een 

dwarsdoorsnede van betrokkenen bij de club uitgenodigd die, onder het genot van een 

hapje en drankje in een verwarmde kleedkamer,  ATC-65-verhalen en –ervaringen deelden 

met de aanwezigen. Daarnaast bestond in de kantine de mogelijkheid om reacties te 

schrijven op de achterkant van een bierviltje en deze vervolgens in een glazen zuil te 

stoppen. 

 

Met elkaar, mooi voor elkaar  

Het gemiddelde cijfer dat aan de club werd gegeven, bedraagt een 5,9.  Geen cijfer om als 

club trots op te zijn. Het betekent, dat er nog veel te verbeteren valt. Het traject heeft echter 

zoveel ideeën opgeleverd en positieve energie losgemaakt, dat al op korte termijn een 

aantal aanbevelingen omgezet kan worden in concrete acties. Voor een aantal andere, meer 

beleidstechnische zaken, wordt meer tijd uitgetrokken. De naam Forza (dat ‘kracht’ 

betekent) zal in ieder geval voortleven. Het vormt het vertrekpunt voor de komende jaren. 

‘Gezien het enthousiasme en de groeiende betrokkenheid binnen de vereniging, is de 

verwachting van het bestuur, dat we de club ook voor de komende jaren gezond kunnen 

houden, en dan bedoel ik niet alleen in financiële zin’, aldus voorzitter Martin Weghorst.’Het 

Forzatraject en het grote aantal reacties, geeft aan, dat we over voldoende veerkracht 

beschikken. Maar dan moeten we wel morgen starten.’. De nieuwe slogan van de club ‘Met 

elkaar, mooi voor elkaar’ wordt de komende jaren waargemaakt, zo is de overtuiging. 

Over ATC’65 

ATC ’65 (a trigenta conditum) werd in 1965 door 30 personen opgericht. De 

voetbalvereniging startte in de wijk Groot Driene en verhuisde rond het jaar 2000 naar de - 

toen nog jonge – wijk Slangenbeek. De club is sindsdien sterk gegroeid. Van 250 naar ruim 



1200 leden. Veel spelers zijn in deze wijk opgegroeid (‘de Slangenbeekgeneratie’) en zijn 

vanuit de wijk verbonden met de vereniging. Hoewel de vereniging Abraham al heeft gezien, 

is het vanwege de verhuizing nog een relatief jonge club. Het nieuwe bestuur bouwt met 

Forza bouwt de komende jaren verder op de fundamenten die zijn gelegd door haar 

voorgangers. 

 

Niet voor de redactie, niet voor publicatie: 

De uitkomsten van het Forza!ATC traject waarvoor tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de aftrap is 

gegeven worden dinsdagavond 18 april vanaf 19.00 uur aan de leden gepresenteerd. Dat gebeurt 

tijdens een bijeenkomst in de kantine waarvoor u van harte uitgenodigd bent.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Weghorst, voorzitter van ATC’65, 06 – 12 

95 76 15  

 


