Sporten doe je samen
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen voor het bespreken van de kadernota op 27 juni 2017
•

Constaterend dat:
•
•

•

Overwegende dat:
•
•

•

In mei 2011 de gemeenteraad het "Beleidskader participatie Dordtse migranten" heeft
vastgesteld;
In dit beleidskader staat dat Dordrecht kiest voor de pluralistische benaderingswijze.

Van mening zijnde dat:
•
•

•

In Dordrecht voetbalteams bestaan, die zijn samengesteld uit mensen van vrijwel louter 1
etniciteit (zie bijgevoegd artikel);
Dat voetbalclubs dit toestaan.

Sport een zeer goed middel is om de integratie te bevorderen en segregatie tegen te gaan, dat
ook als dusdanig ingezet dient te worden;
Het bewust creëren van teams bestaande uit vrijwel louter mensen van 1 etniciteit niet
wenselijk is.

Verzoekt het college:
•

In gesprek te gaan met (voetbal)clubs die teams hebben bestaande uit vrijwel louter mensen van
1 etniciteit.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de raadsleden,
Eline van der Vorm, Leny Kuhlemeier-Booij, Donnie Greve, Glen Nederhof, Willem Bronkhorst en Martijn
Groeneweg
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Turks getint voorbeeldteam
Een elftal dat louter uit spelers bestaat met een allochtone achtergrond ligt gevoelig
in voetballand. Het Turks getinte Emma 3 bewijst wekelijks op zaterdag dat het kan.
Gokhan Sarier (33), in het dagelijks leven advocaat, is één van de drijvende krachten
achter het derde: "Wij zijn een voorbeeldteam binnen de vereniging."

S

uitstekende manier. Er zijn geen inciden
'V ie r jaar geleden heeft Murat Saten. De jongens van ons elftal blinken uit
hingoz het elftal opgericht. Hij had
qua persoonlijkheid. Binnen de selectie
al een jeugdteam onder zijn hoede
bestaan er huisregels en die worden na
en de behoefte bestond om met
geleefd. Gekke dingen gebeuren er niet.
een elftal te gaan spelen van Turkse
Dat accepteer ik ook niet. Mijn naam als
komaf. Eerdere ervaringen binnen
sponsor staat op de shirts. Jongens be
de club waren negatief en het be
seffen heel goed dat ze verantwoordelijk
stuur stond er huiverig tegenover.
De angst voor incidenten en probleheid dragen tegenover mij, maar ook ten
opzichte van de andere sponsoren en de
men speelde een rol. Daar had ik
hele vereniging. Iedereen begrijpt heel
begrip voor. Het is een heikel punt.
goed dat er nauwlettend naar ons wordt
In het verleden is er veel m is gegaan
t t bij allochtone team s, niet alleen bijgekeken. Inm iddels hebben we een goe
de naam opgebouwd. Wij zijn een voor
Emma maar ook bij andere verenibeeldteam binnen de vereniging. Er zijn
gingen. Wij hebben het bestuur om
zoveel mensen die willen sponsoren, dat
| een kans gevraagd en die ook gekrewe voor volgend seizoen keuzes moeten
I gen. Daar zijn we hen heel dankbaar
maken: wie wel en wie niet. Dat is een
I voor. Dit is ons vierde seizoen en we
I vertegenwoordigen Emma op een
luxepositie.

I

Heel lang geleden speelde ik in de
jeugd van ASW. Daarna heb ik jaren
niet gevoetbald, totdat dit team werd
opgericht. De groep is nog jong. Met
33 jaar ben ik de oudste speler. Ik
train twee keer per week, met op za
terdag een wedstrijd. Sportief gezien
staan we er goed voor. We zijn in de
race voor het kam pioenschap en wil
len graag het seizoen bekronen met
een titel. De eerste twee jaar stonden
in het teken van groeien, nu hopen
we te oogsten. En met Rifat Yaman
beschikken we over een uitstekende
trainer.”

Voor m eer inform atie over advocaten
kantoor Sarier: www.sarier.nl
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