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Persbericht 

Pro League investeert in 

Football & Community 

Brussel,  29 juni 2020 – De Pro League is zich bewust van haar maatschappelijke rol. Om de sociale projecten van haar clubs te 

steunen maakt zij 135 000 euro vrij voor lokale projecten. 

Football & Community omvat alle activiteiten van de Pro League die een maatschappelijke of sociale impact beogen. Zo steunt 

zij al jaren haar sociale partner Younited Belgium, werkt ze campagnes tegen discriminatie uit en gaf ze in april nog een gift van 

100 000 euro aan de Belgische Federatie van Voedselbanken in volle coronacrisis.  

Football & Community in de profclubs 

Ook op het niveau van de clubs vinden er tal van initiatieven en projecten plaats met het oog op het bijdragen aan een 

duurzame en warme samenleving. 

Voetbalclubs hebben elk hun eigen Football & Community beleid waarin ze hun eigen klemtonen leggen, denk bijvoorbeeld aan 

een blindentribune, aan projecten met kwetsbare jongeren of aan wandelvoetbal. Daarnaast ondersteunt bijna elke profclub 

een team van Younited Belgium. Deze organisatie gebruikt voetbal om een nieuwe wending te geven aan het leven van mensen 

die kampen met dak- of thuisloosheid, verslaving of armoede. 

Stijgende lijn 

Het belang van Football & Community binnen de Pro League groeit jaar na jaar. In 2018 was er een budget voor 

clubondersteuning voorzien van 75 000 euro, in 2019 steeg dit tot 100 000 euro. Voor de ondersteuning van het sociale beleid 

van de 21 profclubs werd dit jaar 135 000 euro vrijgemaakt.  

CEO Pierre François: “Het profvoetbal heeft naast een luide megafoon ook een krachtige hefboom in handen. Het is belangrijk 

dat elke club die gebruikt om in hun stadion en in hun stad een maatschappelijk verschil te maken. Ik ben blij dat onze clubs die 

verantwoordelijkheid opnemen en dat wij hen daarbij kunnen helpen.” 

De steun wordt toegekend aan de clubs op basis van een evaluatie van het voorbije seizoen en hun beleidsplan. .  

 

“  Het profvoetbal heeft een krachtige hefboom in 

handen. Het is belangrijk dat elke club die gebruikt 

om in hun stadion en in hun stad een 

maatschappelijk verschil te maken Dichter bij 

https://younited.be/
https://www.foodbanks.be/nl/welkom
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voetbal: de nieuwe brand identity ademt waar we 

als Pro League voor willen staan.” 

Pierre François, CEO Pro League 
 

Contact: Stijn Van Bever, Stijn.van.bever@proleague.be, 0485/62.65.88  
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About the Pro League 

De Pro League staat in voor de organisatie van het Belgische profvoetbal. Dit doet zij door kampioenschappen te organiseren, 

hetzij in competitieverband hetzij in bekerverband.  

Zij groepeert daarnaast ook de profvoetbalclubs, die vertegenwoordigd zijn in de beheersorganen van de vzw en nv Pro League. 

De Pro League werkt onafhankelijk van deze clubs, maar staat wel ten dienste van hen. 

Op nationaal niveau werkt de Pro League nauw samen met de KBVB, op regionaal niveau stemt zij regelmatig af met de beide 

vleugels van het amateurvoetbal: Voetbal Vlaanderen en ACFF.  

De Pro League is zich bewust van haar maatschappelijke rol en vertaalt dit naar een beleid Football & Community waarmee zij 

sociale en maatschappelijke impact wil realiseren. 

 

 

 


