Jaarplan 2021 - Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach
Ambitie
Steunstichting Vrienden van From Coach to Coach (hierna Vrienden van FCTC) ondersteunt de activiteiten van From Coach to Coach (FCTC) in Oeganda. FCTC
Uganda heeft als doel de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren via sport. De ambitie van Vrienden van FCTC in 2021 is om haar bijdrage aan
een aantal jaarlijks terugkerende events te continueren en te investeren in verdere kwaliteits- en professionaliteitsontwikkeling in Oeganda. Na een moeilijk
jaar 2020, vanwege de coronacrisis, hopen we dat FCTC in 2021 weer met volle kracht vooruit kan. Op naar een steeds verder zelfstandig bestaan in Oeganda.

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. Zij zijn de kern van FCTC Uganda en bouwen aan een volwaardige, zelfstandige, professionele organisatie waarbij ze kinderen en
jongeren via sportactiviteiten stimuleren in hun ontwikkeling. 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 een sportnetwerk in Oeganda en toeristische activiteiten van Daan de maatschappelijke
(sport)activiteiten van FCTC Uganda te kunnen gaan bekostigen en organiseren. De afgelopen twee jaar zijn hier flinke stappen in gezet. Toch is de
ondersteuning van Vrienden van FCTC noodzakelijk voor een aantal activiteiten van FCTC Uganda. Vrienden van FCTC heeft geen relatie met de commerciële
activiteiten van Daan.
Voor Vrienden van FCTC ligt de focus voor 2021 in de ondersteuning van de doorlopende sport- en spelactiviteiten voor kinderen en de community. Wij
geloven erin dat niet alleen het kind, maar ook de directe omgeving (ouders) en de bredere community moet worden ondersteund om de ontwikkeling van
de jeugd en uiteindelijk community te stimuleren. Deelname aan bijvoorbeeld (grote) wedstrijden kan dan extra stimulerend en motiverend werken voor de
kinderen en hun omgeving. Door jaarlijks terugkerende activiteiten, geloven wij ook dat de community vertrouwen opbouwt in ontwikkeling, groei en ook in
de goede bedoelingen van de Stichting.

Doelstellingen
De afgelopen jaren is het lastig gebleken om buiten de vrienden, kennissen van Daan en de bestuursleden en eventueel bezoekers van Home of Friends
funding te werven. We blijven ook dit jaar deze trouwe supporters vragen om steun.



FCTC Uganda blijvend voorzien van financiële steun.
FCTC Uganda blijvend voorzien van kennis, kunde en sparringpartners.

Activiteiten Vrienden van FCTC
Om deze doelstellingen te bereiken willen we in 2021 de volgende activiteiten ondernemen:




Minimaal 3 skype gesprekken met FCTC Uganda;
Minimaal één sponsoractie organiseren in 2021;
Organisatie van een jaarlijkse informatiebijeenkomst voor Vrienden van FCTC in Nederland;

Focus te ondersteunen activiteiten van FCTC Uganda
FCTC heeft een jaarplan 2021 gemaakt. Deze is bijgevoegd. Vrienden van FCTC steunt dit jaarplan;
 Minimaal drie keer per week een hardlooptraining met groepsspel voor de jeugd in Kapenguria Home of Talents;
 Minimaal een keer per week een sporttraining voor de jeugd in Sipi en Kween;
 Inschrijfgeld voor MTN Marathon en Jinja Cross zodat per keer minimaal 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 Community sportevenementen met accent op participatie en plezier door een brede gemeenschap;
 Ondersteuning van de National Kids Athletics League met focus op exposure van talenten en het ontwikkelen van communicatie-en
leiderschapsskills;
 Ondersteuning regional football league and training;
 Ondersteuning bij het ontwikkelen van een coachingstraject voor Community sport coaches, games teachers en junior coaches. Dit krijgt vorm
in trainingen rond cruciale vaardigheden die coaches bij FCTC en in hun privé omgeving kunnen inzetten.

Begroting 2021
De financiële middelen die in 2021 ter beschikking komen, zijn sterk afhankelijk van donaties en daardoor onzeker. In de begroting is een haalbaar inkomen
opgenomen waar in 2021 naar gestreefd wordt. De afgelopen drie jaar stabiliseert het aantal donaties en vaste vrienden, waarvoor we erg dankbaar zijn. Bij
meer inkomstenkunnen meer van bovenstaande activiteiten worden gefinancierd. 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 2021
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3x Kids Athletics

2 hardloop wedstrijden (10 deelnemers per keer)
2 cursussen sportleiders (3 personen per keer)
UGX 2.055.00 Voetbal toernooien
UGX 2.055.00

UGX 3.182.208
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