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1

Inhoudsopgave

Voorwoord .............................................................................................................................................. 3
1

Organisatie Stichting Vrienden van From Coach to Coach ............................................................. 4
Visie en missie ..................................................................................................................................... 4
Bestuur ................................................................................................................................................ 4
Algemene gegevens ............................................................................................................................ 5

2

Over FCTC Uganda .......................................................................................................................... 6

3

Verslag van het bestuur .................................................................................................................. 7
Word Vriend van FCTC – doorlopende campagne via site & nieuwjaar actie..................................... 7
Actie Vinox Wijn .................................................................................................................................. 7
Speciale Donateurs* ............................................................................................................................ 7

4

Overzicht ondersteunde activiteiten door Stichting Vrienden van From Coach to Coach............. 8
1)

National Tournaments .......................................................................................................... 8

National Cross Country Championships ....................................................................................... 8
MTN Marathon .................................................................................................................................. 8
2)

Kids Olympics / Kids Athletics ............................................................................................ 8

Kapchorwa Kids Olympics (3-5 mei 2019) ........................................................................................... 8
Kids Athletics selection event in Kween (24 augustus 2019) .............................................................. 9
Kampala Kids Athletics League Finals (11-13 september 2019).......................................................... 9
3)

Workshop Kids Athletics officiating .................................................................................... 9

4)

Football ................................................................................................................................... 9

Voetballeiders cursus ....................................................................................................................... 9
Christmas Football Cup ................................................................................................................... 9
5

Financieel overzicht 2019 ............................................................................................................. 11

2

Voorwoord
2019 was een jaar met vele sportieve hoogtepunten! De ambitie van afgelopen jaar was meer
focus aan te brengen in de activiteiten die Stichting FCTC ondersteunt. We willen met name
investeren in de hardlooptalenten en daar de community van mee laten genieten. Daarom
wilden we de wekelijkse hardlooptrainingen meer bedding geven, mede door opleidingen van
coaches, deelname een aantal aansprekende wedstrijden en community events te bekostigen
vanuit de stichting. Dit is met dank aan de gulle donaties van de Vrienden van FCTC én het
FCTC team in Oeganda, onder leiding van Daan, gelukt! We kijken dan ook met een grote
glimlach terug op 2019.
Vanuit Nederland zorgen we voor (financiële) steun voor de activiteiten die FCTC in Oeganda
wil uitvoeren. Zij organiseren in het kader van sportieve talentontwikkeling diverse activiteiten.
In ons jaarplan 2019 hebben we de koers van Stichting FCTC vastgesteld. Team Oeganda
kan via een ‘financiële aanvraag’ aanspraak maken op financiering vanuit de stichting. Het
bestuur beoordeelt of de aanvraag in de vastgestelde koers past en of het een reële aanvraag
is. Ook dit jaar is dit weer zonder problemen verlopen.
De stichting heeft dit jaar een secretaris wissel gehad; Loes Oxener heeft afscheid genomen
en Theresia Poel is toegetreden als secretaris. Loes bedankt voor vele jaren inzet! Als moeder
van Daan blijft Loes natuurlijk betrokken bij het werk van FCTC. Theresia kent Daan uit
Oeganda, via haar werk en inmiddels door de liefde kent zij het land goed. Welkom!
Ondertussen is 2020 al begonnen, we wensen iedereen een voorspoedig en sportief 2020!

Amsterdam, februari 2020
Het bestuur van Stichting From Coach to Coach
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Organisatie Stichting Vrienden van From Coach to Coach

Visie en missie
Stichting Vrienden van From Coach to Coach ondersteunt From Coach to Coach (vanaf hier
FCTC) in Oeganda bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen door het leveren van kennis,
de inzet van netwerk en het bieden van financiële ondersteuning. Bij dit laatste gaat het om
ondersteuning naast de bijdragen die in Oeganda zelf gegenereerd worden. Zowel FCTC als
Stichting Vrienden van From Coach to Coach geloven namelijk sterk in zelfredzaamheid van
de Oegandese communities. Onze stichting heeft als uiteindelijk doel overbodig te zijn, een
situatie waarin FCTC te Kapchorwa zichzelf staande kan houden.
Het primaire doel van de Stichting Vrienden van From Coach to Coach is tweeledig:
1. het informeren en enthousiasmeren van Nederlandse partners, donoren en/of andere
belangstellenden over de activiteiten van FCTC in Oeganda;
2. het werven van gelden, kennis en netwerk voor het realiseren van de doelstellingen en
activiteiten van FCTC.
De doelstellingen van FCTC in Oeganda:
•
•

•

het (doen) versterken van de sociale en economische positie van kinderen en
jongvolwassenen in Oeganda;
het (doen) leveren van een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van voormelde
doelgroep, waarbij de focus ligt op sport, talentontwikkeling en de betrokkenheid,
kennis en kunde van het ondersteunende systeem van leiders, ouders en
sportcoaches;
het (doen) stimuleren van de sociale cohesie en duurzame samenwerking binnen en
tussen Ugandese gemeenschappen en overige belanghebbenden.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Vrienden van From Coach to Coach bestond in 2019 uit de volgende
bestuursleden:
•
•
•

Mariëtte Amsing, voorzitter
Loes Oxener – Huijbrechts tot 1-9-2019 / Theresia Poel vanaf 1-9-2019, secretaris
Dorien Visser, penningmeester

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor zijn/haar inzet.
Het bestuur komt een aantal keer per jaar bijeen in de bestuursvergadering en tussendoor
vinden er overlegmomenten plaats (Skype en whatsapp) met Daan Oxener, de leidinggevende
van de stichting FCTC Uganda en met teamleden van FCTC.
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Algemene gegevens
Naam: Stichting From Coach to Coach.*
* De notarieel vastgelegde naam van de stichting is Stichting From Coach to Coach. Er zijn
hoge kosten verbonden aan het wijzigen van de statutaire naam, daarom voeren we de naam
Vrienden van Stichting From Coach to Coach alleen in communicatie-uitingen.

Fiscaal nummer: 856745984
Bankrekeningnummer: NL95 INGB 0007 5387 99
Inschrijfnummer KvK: 66895669
Postadres:
Wibautstraat 68 K
1091 GN Amsterdam
E-mail: fctcnl@fromcoachtocoach.com
Website: www.fromcoachtocoach.com
Facebook: www.facebook.com/fromcoachtocoach
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Over FCTC Uganda

From Coach to Coach in Uganda (FCTC) is opgericht door de Nederlandse
sportenthousiasteling Daan Oxener, die al sinds 2016 in de regio Kapchorwa samen met lokale
sportcoaches en atleten werkt aan lokale sportprojecten voor kinderen en jongeren tussen 615 jaar. Hij woont sinds deze tijd ook in Kapchorwa. Vanaf 2017 is formeel de stichting FCTC
opgericht, welke de overkoepelende organisatie is geworden van de projecten in de regio
Kapchorwa.
De Kapchorwa regio wordt gekenmerkt door weinig onderling vertrouwen, slechte connecties
met de rest van de Oegandese sportwereld. Er zijn nauwelijks baan- en ontwikkelkansen voor
jongeren waardoor zij vaak rondhangen of zelfs op het verkeerde pad raken. FCTC zet sport
(buiten schooltijd) in om deze problemen aan te pakken, jongeren de kans te geven hun
sportieve talent te ontwikkelen, te leren samenwerken en nieuwe vriendschappen en
scholingskansen op te doen. Hiertoe worden er wekelijks sporttrainingen gegeven aan op de
zaterdagochtend en op de zondag laagdrempeligere ‘fun games’ voor de jongere kinderen.
Ook worden talentvolle jongeren klaargestoomd voor grotere sportevents zoals de MTN
Marathon welke jaarlijks in Kampala gehouden wordt. FCTC werkt inmiddels samen met een
groep van 20 lokale vrijwillige sportcoaches uit meerdere communities en met 30 gymleraren
van de lokale basisscholen. Daarnaast wordt veelvuldig samengewerkt 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 coaches van de
sportprojecten en waarmee op termijn ook baankansen
worden gecreëerd voor de jeugdigen in de regio.
Vanuit FCTC stimuleert haar grootste spin-off: Home of
Talents Kapchorwa. Omdat FCTC gelooft in initiatief en
besluitvorming door de gemeenschap zelf (coaches, ouders
en jeugd) is eind 2016 besloten om Home of Talents een
community-based organization te laten zijn met eigen
statuten en bestuur. From Coach to Coach wordt geleid
door vijf sportleiders: Fred Cherich, George Mwoko,
Jackson Kusuro, Martin Mashandich en Daan Oxener. Zij
geven training aan lokale sportcoaches, ontwikkelen
nieuwe sporttoerisme activiteiten, werven gelden en
organiseren Community sportevenementen. Zij doen dit
grotendeels op vrijwillige basis.
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Verslag van het bestuur

Het afgelopen jaar hebben onder de vlag van onze stichting een viertal activiteiten
plaatsgevonden om financiële ondersteuning te verwerven voor de activiteiten van FCTC in
Oeganda.

Word Vriend van FCTC – doorlopende campagne via site & nieuwjaar actie
Sinds het najaar van 2017 kunnen mensen ‘Vriend van FCTC’ worden via de website. Vrienden
kunnen kiezen voor 4 opties:
▪ Voor 25 euro per jaar kunnen 5 kinderen een half jaar trainen
▪ Voor 75 euro per jaar kunnen 5 coaches een 5-daagse cursus volgen
▪ Voor 250 euro per jaar kunnen 25 kinderen een heel jaar wekelijks trainen.
▪ Ik kies een ander bedrag
Daarnaast sturen we sinds 2018 rond de jaarwisseling een uitgebreide nieuwsbrief met daarin
een duidelijk donatie verzoek via de ‘word vriend’ actie.
Dit jaar is ook een donatie verzoek uitgegaan in de nieuwsbrief rond de zomer. Met specifiek
doel: ondersteuning van het Kids Athletics programma.
Via deze acties is in totaal € 3.101,80 opgehaald.

Actie Vinox Wijn
Sinds het bestaan van FCTC houdt Vinox eens per jaar een wijnproeverij. In 2019 heeft Vinox
ook in het voorjaar een wijn-actie ondernomen. We zijn Vinox erg dankbaar voor hun bijdrage
aan de kas!
Vinox heeft totaal € 700,00 opgehaald met de wijnacties. Vinox heeft ook nog royaal
gedoneerd voor de Kids Athletics naar aanleiding van de nieuwsbrief.

Speciale Donateurs*
In heel 2019 Michel, Gert en Rob en Michel en Anne elke maand een vast bedrag aan FCTC
gedoneerd, we danken hen voor hun gulheid en betrokkenheid!
Daarnaast danken we David Jenkins en Eivind Mathisen voor zijn gulle gift, zij doneerden
een aanzienlijk bedrag nadat ze Home of Friends bezochten voor hun eigen trainingsstage.
Ook speciale dank aan Envisure B.V. voor hun grote bijdrage.
Totaal kregen we van deze donateurs: € 1.895,00.
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Overzicht ondersteunde activiteiten door Stichting Vrienden van From Coach
to Coach

Mede dankzij de steun van donateurs in Nederland hebben afgelopen jaar de onderstaande
activiteiten kunnen plaatsvinden. Onder elk onderdeel staat beschreven op welke wijze onze
stichting hieraan een bijdrage heeft geleverd.
1) National Tournaments
National Cross Country Championships
In januari 2019 hebben vier jonge Home of Talents lopers deelgenomen aan de National Cross
Country Championships in Tororo. Dit onder begeleiding van coach Jackson. Zij hebben niet
alleen verdienstelijk meegestreden, maar ook nieuwe vrienden gemaakt.
MTN Marathon
Alweer voor de vierde keer hebben onze jonge atleten deelgenomen aan de MTN Marathon.
Dit keer waren ook drie lopers uit de Kween Community van de partij. Voor vijf (de helft) van
onze atleten was dit de eerste keer in Kampala. Zij keken hun ogen uit op dit evenement met
50.000 deelnemers. Mooi is om te zien dat de prestaties steeds constanter worden: alle lopers
eindigden tussen plek 30 en 50 op de 10km. Dit in een veld met honderden deelnemers.
NB: In voorbereiding op de MTN Marathon heeft Home of Talents een heus trainingskamp
georganiseerd. Buren en ouders hebben bijgedragen aan eten en onderdak, net als FCTC
Uganda (uit eigen middelen).
2) Kids Olympics / Kids Athletics

Kapchorwa Kids Olympics (3-5 mei 2019)
Samen met onze gelijkgestemde partner Chrysalis
/ Butterfly hebben we in mei een Kids Olympics
georganiseerd in Kapchorwa. Doel: een platform
geven aan jonge atletiektalenten om hun kracht te
meten met leeftijdsgenoten. Dit is goed gelukt! In
twee dagen streden meer dan 100 jonge atleten uit
Kapenguria, Sipi, Kween, Kampala en Gulu om de
medailles in tien verschillende atletiekonderdelen.
En in twee verschillende leeftijdscategorieën:
onder 12 en onder 15. De Kampala en Gulu teams
sliepen bij Home of Friends. Na een intense strijd,
ging Kapenguria er met de hoofdprijs vandoor.
NB: Omdat bleek dat het Ugandees Nationaal
Olympisch Comittee een copyright heeft op de
naam Kids Olympics, hebben we in juli de naam
van onze grassroots sport beweging veranderd in
‘Kids Athletics League’.
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Kids Athletics selection event in Kween (24 augustus 2019)
Op 24 augustus gingen 72 van onze jonge atleten de competitie aan voor selectie voor het
eerste landelijke Kids Athletics event (in september in Kampala, zie hieronder). Deze zonnige
dag in Kween was een enorm succes, niet alleen vanwege het weer, maar ook vanwege het
hoge niveau en de vriendschappelijke manier waarop de atleten uit Kween, Kapenguria en
Sipi met elkaar omgingen. Uitkomst was een team van 24 jonge talenten (12 meiden en 12
jongens) die zich begin september in Sipi – tijdens een extra ingelast trainingskamp – hebben
voorbereid op het grootste event uit hun leven: De Kampala Kids Athletics League Finals!

Kampala Kids Athletics League Finals (11-13 september 2019)
Vol goede moed togen 24 FCTC youngsters naar Kampala voor een competitie met teams uit
Kampala, Kibinge (Kinderen van Uganda), Omoro, Agago en Buduka. De Kids Athletics
League Finals vonden plaats in de sporttempel van Oeganda: het Mandela Nationale Stadion.
Volop inspiratie dus en opvallend was dat onze kinderen - ondanks de fanatieke strijd - volop
nieuwe vriendschappen maakten met kinderen uit de andere regio’s. En opnieuw ging Sebei
er met de meeste medailles van door. Vooral de kinderen uit Kapenguria oogsten veel gouden
medailles! Een bewijs dat training loont, omdat we op deze plek al drie jaar consequent aan
het trainen zijn.
3) Workshop Kids Athletics officiating
Martin Mashandich is een van onze meest gedreven Community sport coaches. Hij heeft de
afgelopen jaren veel cursussen gedaan bij de nationale atletiek- en voetbalbond. Tijdens het
Kids Olympics event in mei zag hij dat het nog ontbreekt aan bepaalde kennis en vaardigheden
bij onze eigen officials. Op zijn initiatief hebben we dan ook een interne cursus georganiseerd:
Kids Athletics officiating met alle relevante regelgeving van de IAAF rondom
atletiekevenementen. Een combinatie van theorie en praktijk. Tijdens het Kids Athletics
selection event werden de certificaten op feestelijke wijze uitgereikt aan 12 van onze coaches.
4) Football
Voetballeiders cursus
Mark Callaghan komt al langer naar Kapchorwa vanuit zijn passie voor hardlopen en voetbal.
Mark heeft de Community voetbalcoach opleiding gedaan bij de Britse voetbalbond (FA).
Samen met de eerdere genoemde Martin heeft hij een vierdaagse cursus georganiseerd voor
een selectie van twaalf van onze meest gemotiveerde Community coaches. Opnieuw een
combinatie van theorie met veel praktijk. Onze coaches lieten zich van hun beste kant zien,
zelfs toen het regende dat het goot! Onderdeel van het examen waren niet alleen een
schriftelijke test en praktische toets tijdens de vierdaagse, maar ook een training aan de
kinderen in de verschillende Communities, ter voorbereiding op de Christmas Cup (zie
hieronder).
Christmas Football Cup
Naast atletiek, is voetbal enorm populair in onze regio. Overal zie je kinderen met zelfgeïmproviseerde plastic voetballen spelen. In georganiseerde vorm staat voetbal echter nog
in de kinderschoenen. Met de voetballeiders cursus en een regionaal voetbaltoernooi, de
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Christmas Cup (de ‘first one its kind’), hebben we geprobeerd een impuls te geven aan het
regionale jeugdvoetbal. Afgaande op het enthousiasme gedurende dit toernooi (net voor
kerstmis op 22 december), is dit goed gelukt. Onder 12 en onder 15 teams uit Kapenguria
Home of Talents, Sipi, Kween en Barawa (de thuis gemeenschap van Home of Friends
Guesthouse en ons kantoor) hebben het beste laten zien van wat zij in huis hadden. En ja
hoor, opnieuw ging Kapenguria, er met de twee trofeeën vandoor!
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Financieel overzicht 2019

Ook in 2019 was voor de stichting een financieel gezond jaar. Er is flink gedoneerd, waardoor
er een positief resultaat is bereikt. We zijn erg verheugd met de maandelijkse donaties, die het
alleen al mogelijk maken om elk jaar de MTN Marathon te financieren. Opvallend is verder de
gulle donaties van de buitenlandse vrienden. Veelal gasten van Home of Friends, vaak
getalenteerde sporters, die met eigen ogen hebben gezien wat er in Oeganda door het FCTC
team wordt neergezet. De donaties van de Nederlandse vrienden neemt af. In 2019 heeft geen
Vrienden-meeting plaatsgevonden, en ook is Daan niet voor de stichting in Nederland
geweest.
In 2019 zijn we gestopt met ‘Mollie payments’. Mollie biedt online betalen aan. Dit werkte erg
goed via de link op de website. Helaas voldoet onze stichting niet meer aan de eisen die Mollie
stelt aan stichtingen, namelijk een ANBI status. Deze status is ons in 2018 niet toegewezen.
Mogelijk dat we dit opnieuw gaan onderzoeken.
Door het mooie resultaat in 2019 starten we 2020 met een positief resultaat. Omdat de stichting
afhankelijk is van donaties en die vaak onzeker zijn, is het bestuur van Stichting Vrienden van
FCTC blij met dit resultaat. Zodat ook 2020 weer een sportief en financieel positief jaar kan
worden.
Op de volgende pagina het cijfermatige overzicht.
Met vriendelijke groet,
Dorien Visser (Penningmeester)
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"Word vriend-actie" Newsletter January 2019

€

807,20

"Word vriend-actie" Kids Atletics Newsletter June 2019

€

325,00

Friends of FCTC (annual private donations)

€

1.799,60

Friends of FCTC (monthly private donations)

€

404,00

Vinox Wine, special promotion

€

700,00

"Word vriend-actie" Newsletter December 2019 (2020)

€

170,00

Totale inkomsten

€

4.205,80

National Cross Country Championships Februari

€

135,00

Kids Olympics May

€

650,00

Football Tournament May

€

175,00

Workshop event management 1

€

276,10

Workshop Event managmenet 2

€

274,00

Selection weekend Kids Olympics August

€

518,00

Kids Atlethics Finals Kampala

€

221,00

MTN Marathon 2019

€

328,00

Kids Olympics Kampala dec

€

140,00

Christmas Football Cup

€

470,00

Bank Costs, total 2019

€

158,96

Totaal

€ 3.346,06

Totale inkomsten 2019
Totale uitgaven 2019
Resultaat 2019

€ 4.246,80
€ 3.346,06
€ 900,74

bank account 1-1-2019
bank account 31-12-2019

€
€
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666,04
1.525,78

