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Voorwoord 
Telstar is 17 juli 1963 opgericht als gevolg van een fusie tussen de betaald 
voetbal takken van VSV en IJVV Stormvogels. Telstar, ofwel de Witte 
Leeuw(inn)en, speelt sindsdien professioneel voetbal. Na afloop van het 
eerste seizoen 1963-1964 werd promotie naar de hoogste divisie 
gerealiseerd. De club speelde vanaf ‘64 veertien achtereenvolgende 
seizoenen in de Eredivisie en degradeerde in ’78, met de jonge Louis van 
Gaal in de gelederen! Sinds dat moment speelt de trots van IJmuiden op 
het op één na hoogste niveau. De visie van Telstar is het 
buitenbeentje, de eigenzinnige volksclub in de 
Eredivisie te zijn. De missie is betrokken en 
onverschrokken. Om dit te bereiken gebruikt Telstar 
meerjarenplan Stip aan de Horizon 2026. 

Pieter de Waard, 
Algemeen Directeur
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Welkom bij de sympathiekste 
club van Nederland! Geen zorgen als je ook een 
andere club in het hart hebt, want Telstar wil de nummer 2 
in ieders hart zijn. Door de betrokken en onverschrokken 
wijze waarop Telstar strijdt voor actuele thema’s als 
duurzaamheid en andere maatschappelijk thema’s en 
doelgroepen hebben we veel volgers en liefhebbers door het 
hele land. Telstar wordt door heel veel mensen nauwlettend 
gevolgd in de media. Met recht een club waar je bij wilt 
horen en waar je je bedrijfsnaam aan wilt verbinden.

De Businessclub (BC) van Telstar 
is de meest actieve netwerkclub 
van de regio. Een club van 175 
leden en groeiende voornamelijk uit 
de regio Kennemerland. Om de 
week ontmoeten we elkaar bij de 
thuiswedstrijden en daarnaast 
organiseert het Businessclub 
bestuur allerlei activiteiten om 
leden met elkaar in contact te 
brengen. Het is een gezellige en 
ondernemende club waarin veel 
samen wordt gelachen en gejuicht 
maar ook teleurstelling weggeslikt 
wordt met een biertje aan de bar. 
Die momenten samen beleven 
maakt dat je elkaar op een andere 
manier leert kennen dan bij andere 
netwerkclubs. 
Alle ondernemers en hun bedrijven 
zijn te vinden in de BC app. Als je 
in contact wilt komen met een 
ondernemer of op zoek bent naar 

producten of diensten dan is dit 
makkelijk te vinden in de app. 

Als Commercieel Directeur van 
Telstar ben ik erg trots op onze 
Businessclub. We hebben hele 
mooie regionale bedrijven en een 
paar sterke landelijke merken 
binnen de club. De betrokkenheid 
van de ondernemers is ongekend, 
velen zijn al Telstar supporter vanaf 
het jaar 1963. We zitten in een 
regio waar altijd iets gebeurt, veel 
bedrijvigheid en een mooie 
combinatie van industrie en natuur. 

Telstar is een club zonder 
skyboxen, iedereen kan elkaar 
gewoon aanspreken en je kan 
altijd binnenwandelen. Recht 
door zee wordt hier erg 
gewaardeerd. Dus bij deze recht 
door zee de oproep aan alle 
ondernemers in de regio. Wordt 
allemaal partner van Telstar dan 
halen we alle doelstelling en tillen 
we de hele regio naar een hoger 
niveau. Met Telstar (mannen en 
vrouwen) als vlaggenschip in de 
Eredivisie in 2026! 

Natascha van 
Grinsven-Admiraal,

Commercieel 
Directeur 
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STRIJDLUSTIGWie is Telstar?
Wij zijn de club van stoere mannen, ferme vrouwen. 
IJmuiden is onze geboortegrond en dat maakt ons 
eigenzinnig. Wij denken en doen nét even anders.  
Wij houden van open en eerlijk. En niemand is hier 
belangrijker dan onze club. Iedereen met een goed 
hart is hier welkom. Hier voel je je thuis, hier zijn wij 
samen. Wij zijn betrokken en onverschrokken. 
WIJ ZIJN DE WITTE LEEUW(INN)EN!
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missie
WIJ ZIJN 
BETROKKEN EN 
ONVERSCHROKKEN. 
WIJ ZIJN DE WITTE 
LEEUW(INN)EN!
Op het veld, naast het veld, zij aan zij. Samen zijn wij de 
club. Witte Leeuw(inn)en denk om en aan elkaar. 
Samen de strijd aan, dat is Telstar.
 

TELSTAR WIL DE 
EIGENZINNIGE 
VOLKSCLUB IN DE 
EREDIVISIE ZIJN
In het prachtige witte tenue met het mooiste logo ter 
wereld trekken wij ten strijde. Ongeacht wie er tegenover 
ons staat. Want die ambitie past bij wie wij zijn, bij wat wij 
verdienen en waar wij voor staan. Telstar is onze trots. 
Dit is de club van vis en staal. Dit is de club die op haar 
eigenzinnige wijze de harten van voetbalfans verovert.

missie:

visie:
7



98

Stip aan de horizon  
We hebben de stip aan de horizon op 2026 gezet. Het jaar dat Telstar haar 63e 
verjaardag viert. En wel net als de eerst 14 jaar vanaf 1963 terug op het hoogste 
niveau. We hebben in 2018 een aantal doelstellingen geformuleerd en reeds behaald 
zoals het starten van een eigen jeugdopleiding en het terughalen van de Witte 
Leeuwinnen. De club heeft een aantal mooie stappen gezet en is groeiende. 

Daarnaast is er in de maatschappij ook veel verandert dus werd het in 2022 tijd voor 
de aangescherpte doelstellingen voor 2026. Hiernaast de doelstellingen die wij voor 
2026 behaald willen hebben:

1. Stadion toekomstbestendig
a.  Ons huis op orde brengen is een van de sleutels  

naar de weg omhoog
b.  Duurzaamheid: het energie neutraal maken van het 

stadion i.s.m. Stichting de Groene Leeuw(inn)en 
  In overleg en samenwerking met directe omgeving:
c.  Fase 1: Promenade Oosttribune: Multifunctioneel 

inzetbaar met name voor supporters
d.  Fase 2 Noord: Multifunctioneel inzetbaar voor leisure
e.  Fase 3 Zuid: Multifunctioneel inzetbaar voor sport & 

gezondheid.

2. Sportief succes
a.  Eredivisie is en blijft ons ultieme doel, de weg is 

organisch en niet explosief
b.  Een helder technisch beleid vanuit de club voor 

selectie en jeugd wordt de leidraad
c.  Jeugdteams in de hoogste divisies laten uitkomen
d.  Met de Witte Leeuwinnen in de Eredivisie blijven.

3. Binding vergroten
a.  Zakelijk: faciliteren van de zakelijke ontmoeting met 

een prominente plek in het voorland van havens, 
productiebedrijven en de technische dienstverlening

b.  Bezoekers: een geweldige avond uit in het stadion 
bezorgen

c.  Jeugd uit de regio betrekken door lokale talenten in 
de jeugdopleiding en maatschappelijke projecten 
met kinderen uit de regio

d.  Volgers: Betrekken en entertainen via 
spraakmakende acties

4. Maatschappelijk. Voorop tegen de stroom in
a.  Aandacht en projecten voor buitenbeentjes, 2e kansers en paradijsvogels
b.  Aandacht en projecten voor jongeren die steun in de rug nodig hebben
c.  Doorontwikkelen van een diverse, een bijzondere voetbalclub
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VISIE & MISSIE   
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Aantal business 
bezoekers 
per wedstrijd 
    900+

Telstar in 
  cijfers 

Social media volgers   
    36000+

Unieke 
websitegebruikers 
29000+

Businessclub leden 
     163+

   Database 
15000+

Beverwijk 12%

   Businessclub 
  leden

Flevoland 2%

Alkmaar 3%

IJmuiden 37%

Noord-Brabant 2%

Overijssel 2%

Amsterdam 10%

Utrecht 2%

Zuid-Holland 5%

Zaanstad 2%

Hoofddorp 5%
Haarlem 12%

Velserbroek 5%

14 15

Thuis 
toeschouwers 
per wedstrijd 
2500+ (mannen)
500+ (vrouwen) 
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‘Ik kom graag bij Telstar, de 
meest originele voetbalclub van 

Nederland! Waar goed voetbal, 
ondanks de middelen die we 

hebben, samen gaat met 
gezelligheid in een zeer 

gezellige businessruimte.’ 
Maarten Buitendijk van Nederlof Fish

‘Wij nemen graag onze relaties mee voor een gezellig 
avondje Telstar. Een goed matchdiner voorafgaand aan de 
wedstrijd is de start van een relaxte avond waarbij na de 
wedstrijd onze eigen nabeschouwing wordt voorzien van 
een borrel, bitter- en kotterrrrballen aan een VIP tafel met 
ons eigen biertapje. Mooie ingrediënten voor een TOP 
vrijdagavond!’ 
Barry Tempelaar van Bluedesk

genoeg Redenen om 
sponsor te worden 
Telstar kent een sportieve, fanatieke en loyale groep sponsoren. Veel sponsoren zijn  
Telstar al jaren trouw en niet meer weg te denken. Partner worden van Telstar kan in allerlei 
verschillende gradaties. Het feit dat er voor elk bedrijf, ongeacht de grootte en omzet, 
instapmogelijkheden zijn wordt als zeer positief ervaren. Telstar heeft dan ook een grote 
diversiteit aan partners. Van kleine en middelgrote ondernemers uit de eigen regio tot grote 
nationaal en internationaal opererende organisaties.  
En wat maakt ons een match?:

‘Ik ben lid geworden 
van de Businessclub 
van Telstar omdat ik 
Telstar een bijzonder 
voetbalclub is en 
netwerken in deze 
Businessclub veel kan 
opleveren.’ 
Brigitte Paulissen  
van Beter Business

‘Ik ga graag samen met mijn vrouw en  
mijn vrienden naar de wedstrijd,  
avondje Telstar is een avondje uit!’ 
Sjoerd Kolkman van Intertoys

‘Als trotse partner van Telstar bereiken  
we veel consumenten in deze regio.  

De naamsbekendheid en merkvoorkeur 
worden steeds groter en daarmee 

versterken Telstar en Heineken elkaar.’ 
Bob van der Waal van Heineken
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Witte Leeuw(inn)
en
vanaf € 25.000,-

Witte 
Leeuwen:  

Telstar voelt zich gesteund door de groep 
partners die als Witte Leeuw(in) aan Telstar 

zijn verbonden. Als Witte Leeuw(in) geniet je 
van de exclusiviteit waarmee we de 

samenwerking opmaken. Zo neemt Telstar 
onder andere de Witte Leeuw(inn)en mee in 

alle uitingen en alles wat we (online) 
communiceren. Het is een ideale manier 

om de zichtbaarheid aanzienlijk te vergroten 
en tegelijkertijd om de zakelijke kansen 

te vergroten. 

Partnerships 

Businessclub leden:  
Als Businessclub partner bij Telstar kun je genieten van een 
flink aantal zakelijke netwerkmogelijkheden. Telstar heeft 
een bestuur die jaarlijks verschillende activiteiten 
organiseert waaraan de partners deel kunnen nemen. 
Daarnaast heeft elke partner 2 zitplaatsen en toegang tot 
Club West. Ook is er de Businessclub app, waarmee leden 
onderling in contact kunnen treden.

Strategisch partner vanaf € 75.000,-

Businessclub lid 
vanaf € 3.500,-

Strategisch partner:  
Voor de strategisch partner doet Telstar méér dan 
alleen zorgen voor bordreclame, toegangskaarten en 
hospitality. Zij krijgen de mogelijkheid tot activatie 
op een thema, welke de partner aan het hart gaat en 
vooral ook maatwerk. Elke partner heeft nu eenmaal 
zijn eigen wensen en belangen. Dit is de hoogste 
vorm van samenwerking tussen de club en bedrijven, 
die profiteren van exclusieve rechten en privileges.

18

Witte leeuw vanaf € 27.500,-
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THUIS IN 
DE WIJK

€500

BUSINESS 
SEATS 
vanaf €1.250

HOSPITALITY
VIP-tafel €175

matchdiner: €49,50

BUSINESSCLUB 
MEMBER

€3.650
inclusief 2 seizoenskaarten

BOARDING  
STADION
(6 meter) €2.750

Ledverlichting €3.500

PARTNER VAN 
DE JEUGD

€5.000 

ADVERTENTIE- 
MOGELIJKHEDEN

vanaf €250

SPELERS-
SPONSOR

€300

WITTE LEEUWINNEN 
PARTNER

€5.000

1

2

3
7

4
FLEXSPONSOR 

VIP
€5.000

8

10

11

5

9

6

VOOR WELKE POSITIE BEN JIJ GESCOUT?

SPONSORING 
ROND WEDSTRIJD

€600 per wedstrijd
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1  BUSINESS SEATS 
Vanaf €1.250

Mogelijkheden stoelen zijn: 
Rood (€1250 per seizoen), Sky-rood* 
(€2500 per seizoen) of gele director 
seat* (€3.750 per seizoen)
Inclusief:
•  Vermelding sponsorwand
• Link op www.sctelstar.nl
•  Toegang tot alle 

competitiewedstrijden en het 
netwerk van Telstar

2  HOSPITALITY
VIP-tafel: vanaf €175
Inclusief:
•  Snacks
•  Bediening aan tafel,  

drank op factuur 
Per wedstrijd €175
Per seizoen €2.500 

Matchdiner: €49,50 per persoon
Voor het diner voorafgaand de 
wedstrijd is er een diner. De inloop  
is 17:30 uur. Per wedstrijd 
€49,50 per persoon

3  BUSINESSCLUB 
MEMBER 
€3.650

2 rode seats incl. BC app + 2 
personen alle BC activiteiten
Inclusief:
•  Vermelding sponsorwand 
•  Link op www.sctelstar.nl
•  Toegang tot alle competitie-

wedstrijden.
Extra Kaarten:
Sponsor top-5 wedstrijd: €50
Sponsor overige wedstrijden: €35

4  BOARDING  
STADION 
€2.750

Vaste boarding 6 meter breed 
€2.750 per seizoen
Vaste boarding 15 meter breed 
€5.500 per seizoen
Led boarding: Gehele seizoen 
€3.500 (losse wedstrijden  
mogelijk)
Scorebord advertentie (film of 
afbeelding) 1 min per wedstrijd, hele 
seizoen €963

5  ADVERTENTIE- 
MOGELIJKHEDEN
Vanaf €250

Presentatiegids: 1/4 pagina: €250 
(kan ook een andere grootte in overleg) 
Wedstrijdboekje: 1/2 pagina heel 
seizoen €1.100 per wedstrijd €65
Website of app: 
€500 positie website, app,  
roterende banner
linkpartner op website
Businessschermen:
Advertentie €963 per seizoen

6  WITTE 
LEEUWINNEN
PARTNER
€5.000

Businessclub lid inclusief 2 stoelen, 
prominente vermelding als Witte 
Leeuwin op de website, advertentie 
scorebord en business schermen, 
stadionbord, vermelding op alle 
uitingen als Partner

7  SPONSORING 
RONDOM WEDSTRIJD 
€600

Mogelijkheden zijn: Balsponsor, 
Wedstrijdsponsor, Man of the Match 
sponsor, Aftrapsponsor, 
Aanvoerderssponsor 
Inclusief: 
•  2 kaarten thuiswedstrijd
•  2 matchinder
•  2 fanshawls
•  Vermelding programmaboekje, 

businessschermen, scorebord 
Omgeroepen door stadionspeakers en 
een uniek gesigned cadeau

8  FLEXSPONSOR  €5.000

Inclusief
•  20x sky rode seats flexibel op 

afroep per seizoen
•  Toegang Witte Leeuwen Kooi en 

toegang Club West
•  20x matchdiner flexibel op afroep 

per seizoen
•  Deelname aan de Businessclub en 

activiteiten
•  Bedrijfsnaam op de sponsorwand, 

link op de website
Flexsponsor basic €500 per 
wedstrijd 10 rode seats met toegang 
club west op afroep per seizoen

9  SPELERS- 
SPONSOR 
€300

Inclusief:
•  2 personen seizoens-afsluitend  

diner
•  Ontvang na afloop van het seizoen 

het authentieke spelersshirt (thuis 
en/of uit)

•  Volledige seizoen vermelding van 
uw (bedrijf)naam in het 
programmaboekje, op de website 
en op de spelerswand 

10  THUIS IN  
DE WIJK
€500 

Met uw lidmaatschap van de Club 
van Honderd kunt invulling geven 
aan Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Bedrijven en 
instellingen steunen ons financieel 
en/of met materialen en diensten. 
Naast naamsvermelding krijgt u 
uitnodigingen voor wedstrijden en 
(netwerk)bijeenkomsten ervoor 
terug.

2322

ALLE  PRIJZEN 
EXCLUSIEF BTW.

VIP
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Businessclub app
Netwerken bij Telstar staat in het teken van verbinden. 
Aangezien de technologie van deze tijd ons daarbij 
versterkt hebben we in samenwerking met Bundeling een 
applicatie ontwikkeld voor onze Businessclub. Hier heb je 
onder andere overzicht wie er aanwezig zal zijn bij de 
wedstrijden, matchdiners, maar ook alle contactgegevens. 
Daarnaast worden er activiteiten gedeeld en wordt u op 
de hoogte gehouden van alle nieuwtjes. 

Port of Football
Telstar een club met geschiedenis en met een fantastisch achter-
land. Van de zeemonding in IJmuiden tot aan de haven in Amster-
dam en alle bedrijven in het Noordzeekanaalgebied komen samen 
bij Telstar. Telstar geeft zijn achterland een prominente plek bin-
nen de club, de huiskamer voor de maritieme bedrijven. Port of 
Football is het ideale platform waar haven bedrijven hun klanten 
en toeleveranciers ontmoeten. Daarnaast zullen lokale en regionale 
politici en bestuurders met elkaar in contact gebracht worden. 
Telstar ziet hier een enorme groeipotentie in dit belangrijke ach-
terland! Zorg dat je erbij bent en ontmoet collega’s, klanten en 
leveranciers in de huiskamer van de haven bij Telstar. Interesse?

‘PORT OF FOOTBALL IS EEN PRACHTIGE GELEGENHEID OM TE NETWERKEN 
EN VAN GEDACHTE TE WISSELEN OVER ALLE PRACHTIGE KANSEN DIE DE 
MONDING VAN HET NOORDZEEKANAAL ONS BIEDT.’ 

Peter van de Meerakker, algemeen directeur Zeehaven IJmuiden

Partner van 
de vrouwen 
Telstar Vrouwen geeft jonge meiden een voetbal-
droom, een kans om de top te bereiken. Wil je de 
reis naar een plek in de Eredivisie Vrouwen met ons 
meemaken? Sponsors die met ons meereizen krijgen 
de unieke gelegenheid om mee vorm te geven aan 
die noodzakelijke versterking van het vrouwenvoet-
bal. Sponsors kunnen profijt trekken van deze maatschappelijke popu-
laire en zich razendsnel ontwikkelende topsport. Bijna 170.000 vooral 
jonge meiden voetballen. Voor het eerst is er een generatie die al van 
jongs af aan trainen en spelen. Anders dan het huidige Oranje en de 
Eredivisie, zijn dit voetbalsters die al vanaf hun 4e of 5e jaar op het 
veld staan, vaak samen met de jongens. Zij zijn de nieuwe generatie 
die het taboe definitief hebben doorbroken. Telstar Vrouwen wil op 
innovatieve wijze landelijke bekendheid en aandacht krijgen. Sponsor 
met vertrouwen Telstar Vrouwen! 

Partner van de jeugd
Wij willen als Telstar het regionale talent de kans bieden om zich optimaal te 
ontwikkelen. Met de realisatie van een belofte elftal voor zowel de Telstar man-
nen als vrouwen hebben we afgelopen zomer al een mooie stap gemaakt. De 
samenwerking die nu met IJVV Stormvogels tot stand is gekomen is wederom 
een stap in de goede richting. Het is voor de jongens en meisjes uit de regio 
mooi dat zij straks de kans krijgen om al op jonge leeftijd voor Telstar uit te 
komen en op een hoog niveau te trainen en te spelen. Het is wederom een 
bewijs dat wij bij Telstar niet alleen ambities uitspreken, maar ze ook realiseren. 
Om te investeren in de toekomst van de jongens en meisjes hebben we een elftal 
aan sponsoren voor € 5000,00 per jaar. 

ER ZIJN VELE MOGELIJKHEDEN 
OM TE SPONSOREN.  
Van Businessclub tot en met 
official partner. Denk aan 
sponsoring van kleding, rondom 
de wedstrijd, exposure via de 
nieuwsbrief en de social media 
kanalen, adverteren op de website 
en nog veel meer mogelijkheden. 

‘Telstar, een geweldige plek 
om zowel het zakelijke als 

het vermakelijke met 
elkaar te verbinden.’ 

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam
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Telstar en haar sponsors & partners vinden het zeer belangrijk dat de Witte Leeuw(inn)en 
betrokken zijn bij de samenleving in hun omgeving. Sterker nog, Telstar is een voorloper op 
maatschappelijk gebied in Nederland! 

Onze club biedt al jaren plek aan de meest 
uiteenlopende projecten en initiatieven op dit gebied, 
vooral voor mensen die om uiteenlopende redenen een 
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.  Om hier 
meer structuur aan te geven, is eind 2011 samen met 
Woningbedrijf Velsen onze stichting Telstar Thuis in de 
Wijk opgericht. Onder deze paraplu en die van het 
Stadion van Telstar is inmiddels al het nodige 
opgestart en georganiseerd. Voor meer informatie: 
info@thuisindewijk.nl. 

Telstar Thuis  
in de Wijk
Telstar Thuis in de Wijk wil de maatschappelijke 
functie van de betaald voetbalorganisatie Telstar in de 
samenleving zichtbaar maken door uiteenlopende 
activiteiten te organiseren en te faciliteren, die zijn 
gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de 
lokale samenleving, respect, educatie en een gezonde, 
sportieve en verantwoorde levensstijl. Je kan al partner 
worden vanaf €500,00 per seizoen. 
 

Telstar@Work 
Dit is samenwerkingsproject tussen IJmondWerkt! en 
Telstar. Zij hebben de handen ineengeslagen om voor 
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de 
kansen op werk te vergroten door het bieden van 

verschillende opleidingsplaatsen binnen de deuren van 
Telstar. Het project moet uiteindelijk een positieve 
invloed hebben op de weg die werkzoekenden 
bewandelen naar een betaalde baan. Centraal binnen 
het project staat de ontwikkeling van talenten, 
werkervaring en opleidingen.

Playing for  
Success IJmond
Leren met een WOW-factor! Telstar Thuis in de Wijk 
heeft samen met het onderwijs, de gemeente en 
andere betrokken partijen in het Stadion een 
leercentrum ingericht voor het programma Playing for 
Succes. Playing for Success, dat valt onder de paraplu 
van Telstar Thuis in de wijk, is bestemd voor kinderen 
die om sociaal-emotionele redenen niet de prestaties 
leveren op school die van ze verwacht worden. Het 
volgen van dit programma zorgt voor meer motivatie 
en zelfvertrouwen en daardoor voor betere prestaties.

Walking Football 
Samen met sportmedisch centrum CareworX en het 
Nationaal Ouderenfonds heeft Telstar de Oldstars een 
plekje in de regio IJmond gegeven op een kwart veld 
met als belangrijkste regel dat er niet gerend mag 
worden. 

Maatschappelijk

‘WIJ KOESTEREN ONZE JARENLANGE SAMENWERKING MET TELSTAR, DIE 
NAADLOOS AANSLUIT BIJ ONS BELEID OM JONGEREN HUN TALENTEN TE 
LATEN ONTWIKKELEN. SPORTIEVE ACTIVITEITEN STAAN DAARIN 
CENTRAAL.’

Hans van den Berg, Managing Director Tata Steel IJmuiden

IJmond
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Groene Leeuw(inn)en 
De Stichting de Groene Leeuw(inn)en heeft als 
algeheel doel meerdere initiatieven te ontwikkelen 
die het BUKO Stadion van Telstar energie neutraal 
gaan maken. Dit gaat om het installeren van zon-
nepanelen, maar ook andere initiatieven die bij-
dragen aan verduurzaming, zoals: de parkeerplaats 
voor elektrische auto’s, alle verouderde technieken 
en lichten vervangen met installaties en verlich-
ting. Kortom, Stichting Groene Leeuw(inn)en zet 
Telstar weer in een nieuwe ontwikkelde jas!

Telstar Street League
De Telstar Street League is een straatvoetbaltoernooi 
voor jongens en meisjes van 12 tot en met 16 jaar. 
Naast het voetballen zijn er ook punten te verdienen 
met het leveren van een wijkbijdrage, met als 
uitgangspunt het verbeteren van de leefbaarheid in de 
wijken. Teams kunnen zelf een wijkbijdrage verzinnen 
om de leefbaarheid te verbeteren of meedoen met een 
door de Street League georganiseerde wijkbijdrage. Een 
team haalt alleen de finale als de wijkbijdrage in het 
teken van leefbaarheid ook daadwerkelijk is 
uitgevoerd. De finales zijn in het najaar in het 
Telstarstadion, voorafgaand aan een wedstrijd van 
Telstar.

Tata Kids of Steel
Tata kids of steel: een football clinic wat 3 keer per jaar 
wordt georganiseerd met onze maatschappelijke part-
ner Tata Steel. De kinderen worden getraind door de 
spelers van Telstar. Na afloop is er een kinderperscon-
ferentie waar de kids vragen mogen stellen aan de 
selectiespelers.

Campagnes
Naast de langlopende maatschappelijke projecten die 
we vanuit de stichting organiseren, organiseren we ook 
kortlopende campagnes. Dit zijn campagnes voor 
doelgroepen of goede doelen die op dat moment 
aandacht of donaties nodig hebben en Telstar graag 
haar kanalen voor inzet om dat te bereiken. Door de 
creatieve en ludieke wijze waarop Telstar acteert 
kunnen we veel aandacht genereren en daardoor veel 
mensen bereiken. Voorbeelden van campagnes zijn: de 
Coming out wedstrijd in regenboog tenue voor de 
acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap in voetbal 
ism de Blankestein Foundation, de virtuele 
kaartverkoop acties zoals ‘Tikkie voor Dickie’ voor 
Support Casper, Orange the World heel Telstar in 
oranje tegen geweld tegen vrouwen vanuit UN 
Woman, de Louis van Gaal loterij voor Spieren voor 
Spieren etc. 

Meeting en Events
Ons BUKO Stadion biedt moderne en karakteristieke 
ruimten, uitzicht op het veld, volop parkeerruimte en 
een goede aansluiting op hoogwaardig openbaar 
vervoer. Ons huis garandeert een gezellige en 
ontspannen sfeer. Voor workshops, vergadering, een 
ontbijtbuffet, lunch, een diner, borrel of een knalfeest. 
Wij zijn de locatie voor al uw evenementen en 
activiteiten, binnen het Stadion of op en rond het 
veld. We hebben voor 30 tot 6000 personen, acht 
opzichzelfstaande vertrekken met ieder een eigen 
gevoel beschikbaar.

“Telstar is vastberaden 
en onverschrokken. 
Ook op dit gebied.”  
                                 Michael van Praag
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