
Onze visie

Mensen bereiken met de liefde van God door middel van voetbal. Belangrijk hierbij is: 

- Football (voetbal) participeren in de voetbalsport met passie, professionaliteit & respect

- Church (kerk) waarderen van de transformerende rol die de wereldwijde kerk inneemt 

- Team (team) identificeren & samenwerken met anderen die een gezamenlijk doel nastreven 

- Service (dienstbaarheid) dienstbaar opstellen & prioriteit geven aan dienen van minderbedeelden 

Waarom?

We are therefore Christ’s ambassadors, as though God is making appeal through us (2 Cor. 5:20) 

Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u (Het Boek 2 Kor. 5:20) 

Historie

Ambassadors Football is in 1990 in Bolton (Engeland) gestart en inmiddels in meer dan 25 landen 

gevestigd met meer dan 100 stafmedewerkers. Sinds 15 juli 2011 is Ambassadors 

Football ook in Nederland gevestigd. Sinds die tijd zijn er verschillende voetbalclinics, camps en 

tournooien georganiseerd waarbij veel kinderen & volwassenen zijn bereikt. 

Activiteiten

Ambassadors Football Camps – veldvoetbal 

In de zomervakantie organiseren wij voetbalkampen, 4 dagen voor spelers (7-12 jaar) van elk 

niveau, in samenwerking met lokale voetbalverenigingen.  Spelers worden elke dag gevormd 

in hun karakter door team-talks, life-skills & sketches. Begeleiding door internationale en 

lokale christelijke coaches. Meer dan 20 uur voetbalplezier! 

Ambassadors Football Clinics – veldvoetbal 

Tijdens de mei- en herfstvakantie organiseren wij in samenwerking met lokale 

voetbalverenigingen 2 dagen voor spelers (6-12 jaar) in een omgeving waar plezier en 

positieve benadering centraal staan. Vormen van karakter door team-talks, life-skills en 

sketches. Begeleiding door christelijke coaches. Meer dan 10 uur voetbalplezier! 



Ambassadors Football Community - veldvoetbal 

Elke twee weken wordt er op vrijdagavond gevoetbald op het kunstgras bij VV Dieren. De 

deelnemers (16 jaar en ouder) spelen een onderlinge 7v7 competitie met elkaar. Naast het 

voetballen is er ook tijd voor elkaar en een bemoedigend woord. 

Ambassadors Football Indoor Cup - zaalvoetbal 

In de laatste week van december organiseren wij een landelijk zaalvoetbaltoernooi voor 16 jaar en 

ouder. Teams van allerlei niveaus kunnen deelnemen en spelen minimaal 5 wedstrijden. 

Ambassadors Football Club- zaalvoetbal 

Onder de naam Ambassadors FC spelen heren zaalvoetbalteams (18 jaar en ouder) in de 

reguliere KNVB competitie in de 3e & 4e klasse bij Olympic in Duiven. Voorafgaand aan de 

wedstrijd wordt er een aan de Bijbel gerelateerd stuk gedeeld en wordt er samen gebeden op 

het veld. TEAM (Together Everyone Achieves More)

Ambassadors Football Tours

Verschillende USA/Europa coaching tours op het gebied van voetbalevangelisatie en 

deelname aan Ambassadors zaalvoetbal toernooien in het buitenland (bijv. Praag).

Interesse om mee te doen of meer informatie? Mail: holland@ambassadorsfootball.org 

Giften of sponsoring

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Voor ons 

werk is uw steun nodig.  Ambassadors Football 

Holland is een ANBI stichting. Alle giften zijn 

belastingtechnisch aftrekbaar.  Bankgegevens: IBAN 

NL88INGB0004641438 t.n.v. Stichting Ambassadors 

Football Holland. Met deze giften worden projecten 

in Nederland georganiseerd maar ook projecten 

over de hele wereld ondersteund. 

Voor sponsors kunnen wij reclame maken op fl yers, 

website Ambassadors, shirts, reclameborden etc. 

Mail naar holland@ambassadorsfootball.org voor 

meer informatie. 
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