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DE DOELSTELLING EN TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN VAN DE INSTELLING

WAT IS UBUNTU SPORT?
Ubuntu Sport geeft clubs advies, leidt trainers op in coaching en organiseert
inspirerende sportevenementen, zoals voetbal- en hockeykampen, maar ook
sportclinics op buitenschoolse opvang en extra begeleiding met voetbalscholen.
Volgens onze Sport to Grow aanpak leiden wij trainers op. Dat doen wij met
opleidingen van de PASS Sports Coach Academy en ‘on the job’ begeleiding tijdens
de evenementen.
Daarnaast heeft Ubuntu Sport samen met verschillende betaald voetbal organisaties
(verder BVO’s genoemd) een samenwerking opgezet. Vanuit deze samenwerking
organiseert Ubuntu Sport alle voetbalkampen, voetbalscholen, voetbalclinics,
trainersopleidingen en overige activiteiten voor BVO’s. Vanuit de Ubuntu Sport
Foundation willen wij kinderen ook de kracht van een BVO laten ervaren en kunnen
deze kinderen dus deelnemen aan een BVO voetbalkamp of een Ubuntu Sport
voetbalkamp.
Onze missie is om alle kinderen de kracht van teamsport te laten ervaren, als sporter
en als persoon. Wij geloven dat in een positief sport- en ontwikkelklimaat de ‘sport &
life skills’ van kinderen ontwikkeld worden. Door plezier te ervaren, zullen kinderen
vaardigheden ontwikkelen die ook weer leiden tot uiteindelijk betere prestaties
binnen en buiten het veld. Vandaar dat tijdens onze evenementen plezier en
ontwikkeling centraal staat, op sportief, maar ook op sociaal, emotioneel, cognitief
en motorisch vlak.

MISSIE: ‘ IK BEN, OMDAT WIJ ZIJN’
Zoals eerder beschreven is onze missie om alle kinderen de kracht van teamsport te
laten ervaren, als sporter en als persoon. Teamsport is een ideale omgeving waarin
kinderen leren samen te werken, om leren gaan met teleurstellingen en sociale en
emotionele vaardigheden aanleren. Vandaar dat wij een positief sportklimaat in
Nederland willen creëren voor iedereen. In Nederland groeien meer dan 220.000
kinderen op in gezinnen die leven onder de armoedegrens (Nederlands
Jeugdinstituut, 2022). Op dit moment hebben sommige ouders niet de financiële
middelen om deze kinderen de kans te bieden om ook mee te sporten. Dat kan en
moet veranderen. Met de Ubuntu Sport Foundation streven wij ernaar om alle
kinderen plezier en ontwikkeling door middel van sport te laten ervaren.
Voor chronisch zieke kinderen geldt hetzelfde, ook deze kinderen willen we vanuit
Ubuntu Sport de kracht van sport laten ervaren. Voor hen is het moeilijk om te
participeren in het huidige sportklimaat omdat zij een conditionele achterstand
ervaren. Door middel van bijvoorbeeld WKZ Sportief bij FC Utrecht trainen de
kinderen hun conditie, het doel is om na een bepaalde periode mee te kunnen doen
in het reguliere sportaanbod.
Ubuntu staat voor ‘ik ben, omdat wij zijn’. Laten we daarom met en door elkaar
genieten van de kracht van sport.
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VISIE
Met de Ubuntu Sport Foundation willen wij geld ophalen om sporten toegankelijk te
maken voor echt alle kinderen. Door samenwerkingen met meerdere organisaties
aan te gaan, proberen wij gezamenlijk maatschappelijke waarde te creëren. Met het
opgehaalde geld kunnen kinderen gratis meedoen aan al onze activiteiten.

DOELEN
De Foundation heeft een aantal korte en lange termijn doelen opgesteld.

LANGE TERMIJN DOELSTELLINGEN
●

Duurzame sportparticipatie realiseren voor de doelgroep van de Ubuntu Sport
Foundation.

●

Een rol spelen in het oplossen van grotere sociale problematiek in de
maatschappij.

●

Naast onze activiteiten, streven wij er in de toekomst ook naar om educatie
aan te bieden op scholen om kinderen bewust te maken van bepaalde
sociaal-maatschappelijke problematiek.

●

Vaste, maandelijkse inkomsten door duurzame afspraken met bedrijven.
Hierdoor kunnen wij ook kinderen lidmaatschappen aanbieden en een
duurzame sportparticipatie realiseren voor kinderen.

●

Creëren van een netwerk, waarin vele partijen samenwerken met dezelfde
doelen. Door de Ubuntu-filosofie na te streven en de krachten te bundelen,
denken wij dat organisaties nog meer impact kunnen hebben om
maatschappelijke waarde te creëren. Op die manier kunnen bovenstaande
doelstellingen nog beter worden gerealiseerd.

KORTE TERMIJN DOELSTELLINGEN
●

Voor de komende zes maanden (februari t/m juli 2022) willen wij 100
kinderen deel laten nemen aan onze voetbal- en hockeykampen. In totaal
vinden 20 kampen plaats tot eind juli. In die tijd streven wij ernaar om, per
kamp, gemiddeld 5 kinderen onder de armoedegrens deel te laten nemen.

●

Voor de komende zes maanden (februari t/m eind juli 2022) willen wij met
meerdere partijen een samenwerkingsverband aangaan.

●

Voor de komende zes maanden (februari t/m eind juli 2022) streven wij
ernaar om €10.000,- binnen te halen met sponsoren en donaties.

WERKWIJZE
Bovenstaande doelen kunnen worden behaald, wanneer sterke, duurzame
samenwerkingsverbanden met organisaties worden gerealiseerd. Op de langere
termijn willen wij meerdere Betaald Voetbalorganisaties aan ons binden, maar ook
sportbonden en het NOC*NSF.
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Daarnaast willen wij gaan werken met vrijwilligers die wij bij de huidige
evenementen, maar ook bij nieuwe activiteiten kunnen gaan inzetten.
Tot slot streven wij ernaar om subsidies op te halen bij gemeenten. Sommige
politieke partijen streven in verkiezingsprogramma’s naar het stimuleren van
duurzame sportparticipatie in de betreffende gemeente. Wij willen hierin ons steentje
bijdragen en hopen daardoor financiële steun te krijgen van gemeenten in de vorm
van subsidies.

DOELGROEP
We hebben drie doelgroepen waar de Ubuntu Foundation zich op gaat richten.

1. Kinderen in Nederland die opgroeien in financiële armoede en daardoor weinig
tot niet kunnen participeren in de sport
2.

Partnerclubs in de wijk

3. Chronisch zieke kinderen uit omgeving Utrecht die niet mee kunnen komen in
het reguliere sportaanbod
Op den duur verbreed onze doelgroep naar kinderen met een moeilijke thuissituatie
en kinderen met lichamelijke en geestelijke beperkingen of andere mentale
problematiek.

DE WIJZE VAN WERVING,BEHEER EN UITGAVEN VAN INKOMSTEN
INKOMSTENWERVING
De werving van geld, goederen en hardware gebeurt op een kleinschalige, maar
effectieve manier. Bijvoorbeeld tijdens contacten met relaties, zowel privé als
zakelijk. De bestaande contacten met potentiële donateurs, organisaties en
samenwerkingspartners zullen actief worden onderhouden. Daarbij wordt er ook
contact gelegd met nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld
middels Instagram, Facebook en LinkedIn, tijdens reguliere overleggen en middels
businessleden van hockey- en voetbalverenigingen.
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Daarnaast zullen bestaande leveranciers van Ubuntu Sport een bijdrage gaan doen
aan de Ubuntu Sport Foundation.

MIDDELEN VOOR INKOMSTENWERVING
De Ubuntu Sport Foundation werft gelden ten behoeve van haar doelstelling uit:
inkomsten vanuit bedrijven en andere instellingen, inkomsten voortkomend uit
fondsenwerving en inkomsten afkomstig van particulieren. Onder “inkomsten” wordt
in dit verband verstaan: bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen of
andersoortige baten. Hieronder de belangrijkste bronnen van inkomsten opgesomd:
Donatie van gelden in de vorm van een gift
Bedrijven kunnen een donatie doen aan de Ubuntu Sport Foundation
welke ten goede komt bij het participatieprogramma van kinderen die
leven onder de armoedegrens. Deze bedrijven kunnen kiezen tussen
een eenmalige donatie, een maandelijkse donatie en/of een periodieke
gift.
Donatie van goederen
Voor alle Ubuntu Sport activiteiten zijn materialen nodig. Een bedrijf
kan er voor kiezen om goederen te doneren aan de Ubuntu Sport
Foundation voor deze activiteiten. Donatie van goederen zou kunnen
zijn; sportmaterialen, sportkleding voor kinderen, tussendoortjes en
lunch tijdens de kampen en overige materialen.
Donatie van hardware
Voor de Ubuntu Sport Foundation kan er hardware worden opgehaald.
Onder hardware wordt verstaan o.a.: computers, tablets, telefoons,
printers, en andere elektronische apparatuur. De Ubuntu Sport
Foundation kan op basis van deze gedoneerde hardware kinderen laten
participeren aan sportactiviteiten.
Fondsenwerving
De Ubuntu Sport Foundation wil voor specifieke projecten gaan werken
met fondsenwerving. De Ubuntu Sport Foundation zal gericht op zoek
gaan naar een passend fonds bij een specifiek project.
Subsidie
Financiële bijdrage van gemeenten, bedoeld voor het mogelijk maken
of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder
bepaalde voorwaarden.

VERDELING INKOMSTEN UBUNTU SPORT FOUNDATION
De inkomsten worden aan één van onderstaande programma’s ten goede gebracht.
Een donateur heeft zelf inspraak over waar hij zijn gelden aan ten goede wilt laten
komen.
●

Deelname hockey- en/of voetbalkampen
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Met de inkomsten van de Ubuntu Sport Foundation laten wij de doelgroep
deelnemen aan de hockey- of voetbalkampen. Deze kinderen kunnen dan de
kracht van sport ervaren. Hierbij zijn de volgende opties:
a. eenmalige deelname in een schoolvakantie aan een hockey- en/of
voetbalkamp
b. Vaste deelname in elke schoolvakantie aan een hockey- en/of
voetbalkamp
c. Gericht op een specifieke regio. Ubuntu Sport organiseert hockey- en
voetbalkampen door het hele land. Een donateur uit bijvoorbeeld
Rotterdam kan aangeven dat de donatie ten goede komt aan een
specifieke doelgroep uit Rotterdam.
●

Deelname aan een (FC Utrecht) voetbalschool
De doelgroep kan deelnemen aan een wekelijkse training bij een
voetbalschool. De voetbalscholen worden drie keer per jaar in trainingen van
tien per serie uitgerold. Dit is voor de doelgroep duurzame sportparticipatie en
daarom voor de Ubuntu Sport Foundation de meest belangrijke pijler.

●

WKZ Sportief FC Utrecht trainingen voor chronisch zieke kinderen.
Voor kinderen uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is er in
samenwerking met WKZ Sportief, Ubuntu Sport en FC Utrecht een programma
gestart voor chronisch zieke kinderen. Door hun chronische ziekte kunnen zij
niet meekomen in het reguliere sportaanbod. Door deel te nemen aan de WKZ
Sportief FC Utrecht trainingen verbetert de conditie van deze kinderen en
kunnen zij uiteindelijk terugkeren in het reguliere sportaanbod. Vanuit het
WKZ is hier ook een wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld dat meet wat
het effect van sport is op deze kinderen.

BEHEER INKOMSTEN
De Ubuntu Sport Foundation garandeert dat 100% van de donaties ten goede komt
aan de projecten en activiteiten voor de doelgroep. Daarnaast zullen de verkregen
inkomsten door de penningmeester van de stichting worden beheerd. De
penningmeester zal bijhouden welke inkomsten en uitgaven er voor de Ubuntu Sport
Foundation worden gedaan en waar de donaties aan ten goede zijn gekomen.

ORGANISATIE
De Ubuntu Sport Foundation heeft de volgende gegevens.
Kvk nummer:

84098198

RSIN nummer:

863095872

Datum akte van oprichting:

04 oktober 2021

Zetel:

gemeente Utrecht

Adres:

Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ Utrecht
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Website:

https://ubuntu-sport.com/foundation/

E-mail adres:

foundation@ubuntu-sport.com

ANBI status:

in aanvraag

BESTUUR
Het bestuur is opgebouwd uit ten minste drie leden. Zij zijn verantwoordelijk voor
het vermogen van de stichting.
Voorzitter:

dhr. Hazewinkel, Herman

Penningmeester:

dhr. Hageraats, Diederik

Secretaris:

dhr. Hageraats, Christiaan

Binnen onze visie past het dat de bestuursleden functioneren met gedrevenheid,
passie en enthousiasme. De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor de
werkzaamheden die zij verrichten.

WERKNEMERS
De activiteiten worden op dit moment naast het bestuur ook uitgevoerd door drie
werknemers van Ubuntu Sport. In de toekomst wil de Ubuntu Sport Foundation dat
de activiteiten en projecten geleid zullen worden door deze werknemers in
samenwerking met vrijwilligers. De vergoeding van deze werkzaamheden zal dan
vanuit de Ubuntu Sport foundation worden gefaciliteerd.
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