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Een van de uitgangspunten van een 
veilig sportklimaat is ‘respect hebben 
voor elkaar, ook op het gebied van 
seksuele geaardheid’. FC Den Bosch wil 
hierin, als Betaald Voetbal Organisatie 
(BVO) een voorbeeldfunctie vervullen. 
Dit initiatief sluit tevens aan bij het 
actieve beleid van de gemeente Den 
Bosch om de acceptatie en veiligheid 
van homoseksuelen in de samenleving te 
bevorderen. FC Den Bosch heeft al 
eerder een statement gemaakt door op 
11 oktober de Regenboogvlag te hijsen 
als symbool voor de acceptatie van 
seksuele diversiteit.

Februari is de internationale actiemaand 
tegen homofobie in het voetbal. FC Den 
Bosch ondersteunt dan ook het initiatief 
dat een delegatie van Pro-Respect, het 
COC, Gay Straight Football Fans en 
Radar, op vrijdag 21 februari de 
thuiswedstrijd tegen Almere City FC 
bijwoont. Het project tegen homofobie 
(‘angst voor homoseksualiteit’) in het 
voetbal is begin vorig jaar gestart en het 
wordt inmiddels gesteund door diverse 
internationale en nationale organisaties 
waaronder COC Midden Nederland, 
The FARE Network in Londen en Football 
versus Homophobia ook in Londen. 

Twee miljoen reumapatiënten 
in Nederland
Pijn als je opstaat, een boterham 
smeert of een potje voetbal wilt spelen. 
Voor mensen met reuma worden de 
normaalste dingen steeds moeilijker. 
In Nederland leven bijna 2 miljoen 
mensen met deze chronische 
 aandoening. Dat betekent dat zij vaak 

last hebben van hun gewrichten of 
spieren, waardoor bewegen pijn doet 
of soms onmogelijk wordt. 

Reuma is een ingrijpende aandoening, 
die jong en oud kan overkomen. 
Boven dien is het niet te voorkomen of te 
genezen. Daarom is wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorzaak en 

behandelmethoden van reuma erg 
belangrijk. Daar is veel geld voor 
nodig. Het Reumafonds krijgt geen 
geld van de overheid en is 
afhankelijk van particuliere 
donaties, giften en nalatenschap-
pen. De jaarlijkse collecteweek in 
maart is daarom een belangrijk 
moment. Van 10 tot en met 15 
maart komen weer zo’n 63.000 
vrijwilligers in actie voor het 
Reumafonds.

Wat doet het Reuma-
fonds?
Het Reumafonds is er voor bijna 
2 miljoen mensen met een vorm 
van reuma. Het Reumafonds geeft 
voorlichting, komt op voor hun 
belangen bij politiek en zorg. 
Daarnaast fi nancieren zij onafhan-
kelijk wetenschappelijk onderzoek 
naar reuma. In de afgelopen twintig 
jaar heeft dit tot grote vooruitgang 
geleid in de behandeling van 
reumatische ziektes. Maar zolang 
reuma nog niet te genezen of te 
voorkomen is, blijft het Reumafonds 
strijden voor een beter leven met 
reuma vandaag en een leven zonder 
reuma morgen.

Meer weten over reuma?
De Reumalijn is dagelijks telefonisch 
bereikbaar tussen 10 en 14 uur 
(lokaal tarief) op 0900- 20 30 300 
en via email op info@reumalijn.nl. 
Ook vindt u op hun website www.
reumafonds.nl informatie over 
reuma en het Reumafonds. Wilt u 
het Reumafonds steunen met tijd 
of met geld? Ga dan naar 
www.reumafonds.nl en kijk hoe u in 
actie kunt komen. Hartelijk dank 
alvast!
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Vrijdag 21 februari 
FC Den Bosch – Almere City FC

aanvang 20.00 uur BrainWash Stadion De Vliert

Vrijdag 21 februari aanstaande, aanvang 20.00 uur, speelt 
FC Den Bosch in BrainWash Stadion De Vliert de competitie-
wedstrijd tegen Almere City FC.
 
Verkoop van toegangskaarten vindt tot en met donderdag 20 februari plaats 
bij de TicketBox-verkooppunten (Primera winkels). Kaarten kunnen tot en 
met die datum ook online worden besteld via de banner op de homepage van 
www.fcdenbosch.nl. Er geldt een vrije verkoopregeling bij dit duel. U heeft 
dus geen club- of seizoenkaart nodig om toegangskaarten aan te schaffen. 
De kassa’s bij het stadion zijn op de wedstrijddag vanaf 18.45 uur geopend. 
Namens de club alvast een prettige wedstrijd toegewenst!

www.twitter.com/mijnfcdenbosch www.facebook.com/fcdenbosch

FC Den Bosch Nieuws
 MET HEEL MIJN HART

FC Den Bosch ontvangt bij elke thuiswedstrijd gasten via een maatschappelijke groep 
en geeft hen een fi guurlijk podium om hun boodschap te verspreiden. Vrijdagavond 
21 februari, bij de wedstrijd FC Den Bosch – Almere City FC, is het de beurt aan het 
Reumafonds. De ontvangst van het Reumafonds op de ‘maatschappelijke tribune’ 
wordt mogelijk gemaakt dankzij de tussenkomst van maatschappelijk sponsor 
Schouten & Nelissen.

FC Den Bosch heeft vrijdag 14 februari – in aanwezigheid 
van wethouder Huib van Olden – het convenant 
getekend, dat staat voor ‘Veilig en sportief sporten in 
’s-Hertogenbosch’. 

Wedstrijdsponsors seizoen 2013 - 2014

IFM-FACILITAIR B.V.
ALLES FACILITAIR  -  DIENSTEN EN PRODUCTEN

FC DEN BOSCH STAAT VOOR EEN VEILIG SPORTKLIMAAT 
EN RESPECTEERT SEKSUELE DIVERSITEIT

OOK FC DEN BOSCH STEUNT HET REUMA-
FONDS TIJDENS DE COLLECTEWEEK VAN 
10 TOT EN MET 15 MAART!

Wij zien jou

Mensen met reuma zijn niet direct te herkennen. 

Toch ervaren bijna 2 miljoen mensen dagelijks pijn 

en vermoeidheid. Het Reumafonds is er voor hen.

www.reumafonds.nl


