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Jaarplan 2019 - Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach

Ambitie
Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach ondersteunt de activiteiten van From Coach to Coach (FCTC) in Uganda. FCTC Uganda heeft als doel de
ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren via sport. De ambitie van Steunstichting Vrienden van FCTC in 2019 is om de structuur en basis van de
Stichting nog beter neer te zetten en structurelere funding te organiseren.

Visie
FCTC Uganda wordt vanuit Kapchorwa gerund, met als aanspreekpunt voor de steunstichting Daan Oxener. FCTC Uganda heeft drie lokale coaches die bijna
alle activiteiten draaien. Daan Oxener is tevens bedrijfsleider van Guesthouse Home of Friends, waar vanuit ook diverse sportieve toeristische trips te
boeken zijn. Het doel is om op termijn via dit soort toeristische activiteiten de maatschappelijke (sport)activiteiten van FCTC te kunnen gaan bekostigen.
Voordat dit zo ver is, ondersteunt Vrienden van FCTC de activiteiten van FCTC Uganda. Vrienden van FCTC heeft geen relatie met de commerciële
activiteiten van Daan.
Voor Vrienden van FCTC ligt de focus voor 2019 in de ondersteuning van de doorlopende sport- en spelactiviteiten voor kinderen en de community. We
geloven er in dat niet alleen het kind, maar ook de directe omgeving (ouders), alswel de bredere community moet worden ondersteund. Deelname aan bijv.
wedstrijden kan dan extra stimulerend en motiverend werken voor de kinderen en hun omgeving.

Doelstellingen




FCTC Uganda blijvend voorzien van financiële steun, hiervoor willen we
o meer Vrienden van From Coach to Coach werven;
o meer Vrienden die een vaste financiële bijdrage doen aan de Stichting;
FCTC Uganda blijvend voorzien van kennis, kunde en sparringspartners. Hiervoor willen we
o meer bestuursleden en actieve vrienden van de stichting VvFCTC;
o heldere structuurafspraken tussen From Coach to Coach Uganda en Vrienden From Coach to Coach.
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Activiteiten
Om deze doelstellingen te bereiken willen we in 2019 de volgende activiteiten ondernemen:
Intern





Naamswijziging Vrienden van From Coach to Coach structureel doorvoeren;
Minimaal 3 skype gesprekken met FCTC Uganda;
Eén of twee nieuwe bestuursleden werven;
Structurele communicatie organiseren richting ‘Vrienden van FCTC’

Extern






Verder professionaliseren van de website;
Minimaal één sponsoractie organiseren in 2019;
Jaarlijkse Eindejaars-donatie-actie;
Organisatie van een jaarlijkse informatiebijeenkomst voor Vrienden van From Coach to Coach in Nederland;
Structurele keuzes in de financiële bijdrages die gedaan worden aan FCTC Uganda.

Focus te ondersteunen activiteiten van FCTC Uganda








Wekelijkse organisatie van hardlooptraining met groepsspel voor de jeugd in Kapenguria Home of Talents;
Wekelijkse organisatie van hardlooptraining met groepsspel voor de jeugd in Sipi gemeenschap (‘Sipi Talent Training Center’);
Wekelijkse zondagmiddag instuif in Kapchorwa;
Inschrijfgeld voor MTN Marathon en Jinja Cross zodat per keer 8 hardlooptalentjes uit de projecten in Kapenguria, Kapchorwa en Sipi mee kunnen
doen, met name zodat er geen drempel is voor de armste gezinnen.
Ondersteuning van de community sport evenementen ('Community Fun Games Shows') met accent op participatie en plezier door een brede
gemeenschap.
Ondersteuning ontwikkelen coachingstraject voor Community sport coaches, games teachers en junior coaches;
Ondersteunen van kwaliteitsbezoeken aan scholen waar kinderen via sport scholarship geplaatst zijn. En verhelderen van de rol van FCTC in deze
scholarshipplaatsingen.
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Begroting 2019
De financiële middelen die in 2019 ter beschikking komen, zijn sterk afhankelijk van donaties en daardoor onzeker. In de begroting is een haalbaar inkomen
opgenomen waar in 2019 naar gestreefd wordt. Bij meer inkomsten, kunnen meer van bovenstaande activiteiten gefinancierd worden. De wekelijkse
hardlooptraining, groepsspel en zondagmiddag instuif worden op vrijwillige basis gedaan. Zodra er meer financiën binnen komen, overwegen we om de
vrijwilligers voor deze activiteiten te gaan waarderen.

Begroting 2019
1 euro = 4.256,61 UGX

€ 666,04
€ 1.500,00
€ 150,00

€ 2.316,04

IN
In kas 1-1-2019
UGX 6.384.915 Donaties Vrienden / private
donations
UGX 638.492 Sponsoractie Vriend
UGX 2.835.073

UGX 9.860.795

UIT
Website hosting
UGX 425.661 Bank kosten / bank costs

€ 60,00
€ 100,00

UGX 255.396

€ 750,00
€ 500,00
€ 240,00
€ 500,00
€ 166,04
€ 2.316,04
Resultaat = €0,-

UGX 3.192.457
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3x Community Fun Games Show
Opleiding coaches / capacity building coaches
UGX 1.021.586 Scholarship school visits
UGX 2.128.305 MTN Marathon Kampala Run 8 deelnemers, 2 coaches
UGX 706.767 National Cross Country Championships Jinja, 8 athletes
UGX 2.128.305

UGX 9.860.795

