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ADO Den Haag OldStars  
LAAKKWARTIER 

  

OLDSTARS – Laakkwartier 
ADO Den Haag OldStars – Laakkwartier is een 
project waarbij 60-plussers wandelend voetbal 
spelen. Eén keer per week wordt er getraind bij 
HVV Laakkwartier. De trainingen bestaan uit een 
sportief gedeelte op het veld en een sociaal 
gedeelte in de kantine van de club. De trainingen 
staan onder leiding van een ADO Den Haag-
trainer.  

Doel 
Het doel van de OldStars is tweeledig. Enerzijds 
willen wij 60-plussers bij elkaar brengen en met 
elkaar in contact brengen waardoor men nieuwe 
vrienden krijgt of oude vrienden weer ontmoet. 
Anderzijds willen wij mensen in beweging krijgen 
en ze aanzetten tot een actieve en gezondere 
leefstijl. Dit alles met voetbal als middel. Maar je 
hoeft niet een goede voetballer te zijn (geweest)! 

Pakket 
- 40 trainingen per seizoen van een Walking Football trainer (en evt. een assistent-trainer) 
- Gebruik van trainingsaccommodatie 
- Gebruik van voetbalmaterialen (ballen, pionnen, hesjes, doeltjes) 
- Bij eerste lidmaatschap trainingsbroek en -jack of -trui in clubkleuren en wedstrijdtenue 

(eenmalige eigen bijdrage van € 40,-) 
- Gebruik van OldStars wedstrijdtenue tijdens toernooien/activiteiten 
- Eén toernooi georganiseerd door ADO Den Haag in de Maatschappij 
- Onderlinge wedstrijden met ADO Den Haag of met BVO’s of met amateurverenigingen in de  
  regio 

 

Contributie 
 

Periode seizoen 2017-18 
Afhankelijk van kosten trainer 

en trainingsaccommodatie 
Regulier: € 3,25 per training 

 
50% korting met Ooievaarspas 

 
Contributie wordt betaald aan  

ADO Den Haag in de Maatschappij.  

  

Voordelen leden 
- Meer sociale interactie  
- Betere fysieke gezondheid  
- Informatie over gezonde leefstijl 
- Nieuwe contacten 
- Samen plezier hebben! 
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Vrijwaring 
De deelnemers ondertekenen een 
vrijwaringsverklaring zodat ADO Den Haag en 
Laakkwartier niet aansprakelijk zijn voor schade 
van welke aard dan ook, die de deelnemer lijdt als 
gevolg van deelname aan het project OldStars. 
Tevens geeft de deelnemer toestemming aan de 
organisatie om gemaakt beeldmateriaal te 
gebruiken, en geen aanspraak  te kunnen maken 
op het portretrecht. 

 
 
 
 
 
 

 

 

      

Kleding 
Elk nieuw lid krijgt een kledingpakket. Dit pakket 
bestaat uit een trainingsbroek en trainingsjack/trui 
en een wedstrijdtenue. De kosten voor dit pakket 
bedragen eenmalig € 40,-.  

Start 
Datum:  Vrijdag 2 maart 2018       
Tijd:   Elke vrijdag vanaf 14.00 uur  

Locatie:  Jan van Beersstraat 69 Den Haag 

Vragen 
 Kan ik ook na maart instromen in het   Ja, u kunt na maart instromen en u betaalt 

OldStars programma?                                              naar rato de contributie voor de lessen. 

 Kan ik ook een keer meetrainen om te kijken  Ja, u kunt een keer meetrainen zonder 
of OldStars iets voor mij is?     verplichting tot deelname programma. 

 Moet ik ook voetbalervaring hebben?  Nee, voetbalervaring is niet nodig, het is een 
        laagdrempelig beweegprogramma. 

 Ik ben net gestopt met voetballen. Is het   Iedereen kan zelf bepalen hoe intensief het 
wandelend voetbal voor mij wel geschikt?  wordt. Als je het spel goed speelt (inzicht, vrij   
          lopen) dan is het ook zeer inspannend. 

 Informatie bij Jay van Veelen, Buurtsportcoach. 06-55421030 / jay.van.veelen@florence.nl 


