Gezocht: Algemeen Bestuurslid Stichting Vrienden van From Coach to Coach Uganda
(vrijwillig)
Stichting Vrienden van From Coach to Coach wil het bestuur graag versterken met 1 of 2
algemeen bestuursleden.
De Functie
Wij op zoek naar 1 of 2 nieuwe bestuursleden die ons bestuur kunnen versterken. We zoeken
iemand met een passie voor sport, jeugd en duurzame ontwikkeling van projecten in
opkomende landen. Beschik je over kennis en kunde op het gebied van PR en marketing,
toerisme, vrijwilligerswerk in Oost-Afrika of coaching van jongeren? En wil je je 4-8 uur per
maand inzetten voor de ontwikkeling van kinderen in Uganda? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Werkzaamheden
We zoeken iemand met een vlotte pen en handig is in het maken van communicatiemateriaal,
tekstjes schrijven voor een website. Bijvoorbeeld maken van een flyer/mail voor een
eindejaarsactie, bijhouden van de website, en meedenken met communicatie materiaal voor de
organisatie in Uganda.
Het bestuur komt gemiddeld eens per 3 maanden fysiek bij elkaar, we werken tussendoor veel
op afstand samen via Whatsapp, Dropbox, Skype en Trello. De werkzaamheden verdelen we
in onderling overleg. Via deze kanalen communiceren we rechtstreeks met Daan van From
Coach to Coach in Uganda om te kijken wat er nodig is.
Wij vragen
• een vlotte pen
• organisatievermogen
• pro-activiteit
• communicatief vaardig
Een netwerk, bijv. in de hardloopwereld is een pré. Dit geldt ook voor
fondsenwerving en/of ontwikkelingswerk.

ervaring met

Wij bieden
Wij zijn zelf twee enthousiaste jong-professionals van begin dertig met een passie voor sport
en talentontwikkeling. We wonen in Amsterdam en Utrecht.
De organisatie
Vrienden van From Coach to Coach
De organisatie in Uganda is nog jong en kan nog niet helemaal op eigen benen staan. Vanuit
Nederland bieden we kennis, kunde en netwerk om, en betalen we mee aan, het opleiden van
coaches en gymleraren te Kapchorwa, Uganda. Als ‘Vrienden van’ hebben we dus twee
doelen: 1) het werven van gelden, kennis en netwerk voor het realiseren van de doelstellingen
en activiteiten van FCTC; en 2) het informeren en enthousiasmeren van Nederlandse partners,
donoren en/of andere belangstellenden over de activiteiten van FCTC in Uganda.

Over From Coach to Coach Uganda
Wij zijn de steunstichting van From Coach to Coach in Uganda (FCTC). Deze organisatie is
opgericht door de Nederlandse sportenthousiast Daan Oxener. Hij woont sinds 2016 in de
regio Kapchorwa, waar hij samen met lokale sportcoaches en atleten werkt aan lokale
sportprojecten voor kinderen en jongeren tussen 6-15 jaar. Via deze sportprojecten leveren zij
een bijdrage aan het verstreken van de kansen van deze kinderen en jongeren in de
maatschappij. Met de skills die ze leren, worden hun kansen vergroot om hun sociaaleconomische positie te verbeteren.
FCTC werkt inmiddels samen met een groep van 20 lokale vrijwillige sportcoaches uit
meerdere communities en met 30 gymleraren van de lokale basisscholen. Verder hebben meer
dan 30 jeugdigen in drie jaar tijd een scholarship gekregen voor een goed aangeschreven
middelbare school.
FCTC gelooft in het belang van het lokale ondersteunende systeem waardoor veelvuldig
samengewerkt wordt met ouders, (dorps)leiders, scholen, de lokale overheid (gemeente en
provincie) en lokale hotels en bedrijven. Omdat FCTC gelooft dat duurzame ontwikkeling
alleen plaatsvindt door lokale inbedding en zelfredzaamheid van de projecten, wordt naast het
verbinden met lokale partijen ook geïnvesteerd in sporttoerisme activiteiten waarmee
inkomen kan worden gegenereerd voor de sportprojecten en waarmee op termijn ook
baankansen worden gecreëerd voor de jeugdigen in de regio.
Reageren of meer informatie?
Mail naar fctcnl@fromcoachtocoach.com

