Ambassadors Football Activiteitenverslag 2015
1e kwartaal
Begin januari is er gestart met de ‘Kick Off’ in Hall. Met zo’n 18 vrijwilligers is de
aftrap gedaan voor een nieuw seizoen. Hierin was ruimte voor ontmoeting,
gebed en het doornemen van de planning 2015. Hiermee is er een stap gezet om
de vrijwilligers op tijd te informeren wat er zoal te doen is. Verder is er de eerste
maanden van het jaar tijd besteed aan het voorbereiden, plannen en organiseren
van de activiteiten. In februari is ook weer de 2e seizoenshelft van de AF
Community gestart. Met 25 deelnemers in de leeftijdscategorie van 16 jaar en
ouder wordt er elke twee weken op vrijdagavond in Dieren rondom de pijlers
football, faith en future lekker een potje gevoetbald en iets uit de bijbel gedeeld.
2e kwartaal
In april is er een Ambassadors Football Association avond georganiseerd waarbij
vrijwilligers, bestuur, staf en belangstellenden bij elkaar kwamen en samen een
goede tijd hadden. Hierin was ruimte voor een getuigenis en zijn we in groepjes
gaan nadenken over Ambassadors Football Holland, wat kan er verbeteren,
welke ideeën zijn er, etc. Zeer interessant en is ook uitgewerkt op papier waar de
staf mee aan de slag kan. Deze maanden ook verder de kampen uitgewerkt, incl.
beschikbaarheid coaches. Ook werd duidelijk dat 1 Nederlandse coach zich
beschikbaar heeft gesteld voor de USA Coaching Tour in de maand juli. In juni
was ook de laatste Community avond voor de zomerstop.
3e kwartaal
In juli is er een staflid naar Noord Ierland gegaan om een TREC training te
volgen, waarin vanuit een christelijk perspectief de theoretische en praktische
trainingsaspecten worden uitgelicht. In augustus is de Europese Coaching Tour
van start gegaan met eerst een voetbalkamp op Urk (129 kinderen), daarna in
Ede bij Blauw Geel’55 (63 kinderen) en tot slot in Elst bij s.v. Spero (32
kinderen). Van dinsdag tot en met vrijdag hebben de spelers van 7-12 jaar een
mooie tijd gehad rondom het thema “All in”. Met 12 coaches uit het buitenland
zijn deze kampen in goede banen geleid en hebben de kinderen een
internationale ervaring gehad o.b.v. Bijbelse principes. Ook zijn er in september
2 zaalvoetbalteams (AFC 1 en AFC 2) gestart die onder licentie voetballen in de
officiële zaalvoetbalcompetitie. Zo is dus ook de Ambassadors Football Club een
nieuw onderdeel. Uiteraard is ook de Community weer gestart.
4e kwartaal
In oktober is er weer een clinic georganiseerd in Veenendaal bij VRC. Met 43
kinderen was dit ook deze herfstvakantie weer een succes. Met verschillende
karakterwoorden, gelinkt aan professionele voetballers, kregen de kinderen ook
weer de nodige Bijbelse normen mee. Met 6 coaches zijn deze 2 dagen weer in
goede banen geleid. Ook is in november het 25-jarig jubileum wereldwijd in
Nederland gevierd. Dit met ontmoeting, samen eten en voetballen. In december
is afscheid genomen van Stef van Meerveld en gezin, directeur van Ambassadors
Football Holland. Zij zijn geëmigreerd naar Amerika om het werk daar in
California op te starten. Op 23 december is de jaarlijkse AF Indoor Cup gehouden

in Zutphen waar 14 teams om de Ambassadors wisselbeker speelden. Ook nu
was er weer een getuigenis en hebben we een sportief toernooi mogen hebben.

