Woord vooraf door de organisator
Beste sportvrienden,
Hartelijk welkom op alweer de 35e editie van het AUNI-ZAALVOETBALTOERNOOI.
Allereerst zou ik graag van de gelegenheid gebruik willen maken om hoofdtrainer Mark van Bommel van PSV
en burgemeester Sander Schelberg hartelijk te bedanken voor het schrijven van een voorwoord in het toernooimagazine van dit jaar. Namens de organisatie wil ik hen veel geluk en succes toewensen in goede gezondheid.
Speciale dank wil ik uitspreken aan onze stersponsor Rabobank Centraal Twente en onze subsponsors Univé
Oost, Heineken Nederland BV en Meilink Beheer Borculo BV. En verder een speciale dank aan onze partners
Hengelo Promotie, Lokaal Fonds Hengelo en Stichting IBN. Tevens wil ik hen van harte welkom heten.
Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 28 december 2019. Er zal worden gespeeld in de sporthallen
Veldwijk (Sports Centre Hengelo) en OSG te Hengelo. De aanvangstijd in sporthal Veldwijk is 09.00 uur en in
sporthal OSG 10.30 uur. De kwartfinales zullen worden gespeeld in Veldwijk vanaf 14.30 uur en de prijsuitreiking verwachten we omstreeks 20.30 uur. Er zullen 24 teams gaan strijden om de AUNI-WISSELBEKER.
We zijn inmiddels aangekomen bij de
35e editie van het AUNI-TOERNOOI.
Toen ik in 1982 begon met een wintertoernooitje voor buurtteams op een
veldje aan de Landmansweg in de
Sterrenbuurt te Hengelo, had ik nooit
kunnen denken dat het toernooi een
echte traditie zou worden. In 1984
werd na twee jaar voetballen in de
winterkou voor het eerst in de zaal
gevoetbald. En een jaar later kreeg het
toernooi de naam ‘Auni-Toernooi’.
Na al die jaren is het toernooi echt een
stuk van mijn leven geworden. Ik wil al
die mensen bedanken die in de
afgelopen 35 jaar mij hebben gesteund
en geholpen om van het toernooi een
succes te maken. Het lijkt misschien
allemaal zo gewoon, maar ik realiseer
me dat het eigenlijk heel uniek is dat
het telkens weer is gelukt om de
organisatie rond te krijgen!
Duizenden spelers hebben in al die
jaren kleur gegeven aan het
evenement, waaronder de echte
topspelers uit het Nederlandse
zaalvoetbal. De belangstelling van de
kant van de deelnemende teams is in
de afgelopen 35 jaar onverminderd
groot gebleven. En vele duizenden
toeschouwers waren getuige van een
toernooi in een altijd sfeervolle
ambiance waar op hoog niveau om
de sportieve eer wordt gestreden.
Stichting Vriendschap,
Verbroedering & Sport AUNI
De Stichting heeft ten doel, het bevorderen van de vriendschap tussen en
integratie van verschillende culturen.

tussen verschillende doel- en bevolkingsgroepen en stimuleren veel jongeren
om aan sport te doen. En op deze
manier hebben deze jongeren dan
ook veel minder kans om op het
slechte pad te geraken!
Kort over het AUNI-TOERNOOI:
Het toernooi wordt jaarlijks gehouden
rond de Kerstdagen en is net zoals de
stichting vernoemd naar de organisator.
Tijdens dit evenement is het duidelijk
dat mensen met allerlei verschillende
culturele achtergronden wél heel veel
gemeen hebben; dat ze samen met
elkaar kunnen sporten, ernaar kijken
en ervan genieten.

Auni Kandemir

Organisator Auni-Toernooi

Wij trachten dit doel onder meer te
bereiken door het organiseren en/of
opstarten van diverse uiteenlopende
projecten voor ouderen, jongeren,
kinderen en/of hulpbehoevenden.
En tot één van deze projecten
behoort ons belangrijkste project:
Multicultureel Auni-Toernooi.
Het Auni-Toernooi brengt mensen uit
verschillende culturen samen uit hun
liefde voor sport. Wij zetten sport als
middel in tot bevordering van sociale
integratie. Door middel van sport
brengen wij mensen uit diverse
bevolkingsgroepen bij elkaar en we
verbinden deze mensen met elkaar.
Wij geven middels dit evenement een
voortreffelijk voorbeeld van integratie

Ambassadeurs Auni-Toernooi
Onze trotse ambassadeurs zijn exFeyenoorder Karim El Ahmadi en Enes
Ünal, speler Real Valladolid (Spanje).
Koninklijke Onderscheiding tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Wij hebben in al die jaren diverse
prijzen en awards gewonnen en in het
jaar 2009 werd ik Koninklijk
Onderscheiden tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Ik ben er dan ook
erg trots op en zie al deze mooie en
waardevolle dingen als blijk van
waardering voor hetgeen het AuniToernooi via de sport aan de
samenleving bijdraagt.
Sport verbroedert. Op deze manier
slaat het Auni-Toernooi al vele jaren
een waardevolle brug tussen culturen.
Samenwerking, sportiviteit en grote
prestaties staan hierbij centraal.
Samengevat gaat dit om leefkracht!

