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Een te gek gaaf
hockey doel!

				 Jaarverslag 2012-20131

Voorwoord
Tiza Onana
De eerste woorden die ik leerde in Nyanya waren Tiza Onana, we
zien elkaar. Dat zei ik tegen de coaches toen ik wegging na mijn
werk in Zambia voor de KNHB. Thuis mondde het idee voor Kadish
uit tot wat het nu is. Mijn grootste zorg toen, krijgen we wel bestaansrecht?
Op het moment dat Floyd terugging naar Zambia na zijn eerste
Hockey Dream als staflid bij de kampen van SportWays, kwam er
antwoord op deze vraag: ja! Floyd liet zien dat hij meer was dan
een ontwikkelingssamenwerkingsprojectje, meer dan een jongen
uit een sloppenwijk die eens kwam kijken hoe hockey in Nederland
is georganiseerd. Hij liet zien dat hij een volwaardig staflid was,
met vaak zelfs meer energie en doorzettingsvermogen dan zijn
Nederlandse collega’s. Floyd bracht de passie voor hockey in Afrika
over. In dit jaarverslag lees je wat Kadish heeft kunnen doen om
de hockeycoaches en kinderen in Afrika een kans te geven.
Het komende jaar doen wij hier en zij daar nog veel meer! Wij
organiseren de African Hockey eXperience, zij organiseren hockeykampen en een 5’s league. Wij vragen subsidies aan, zij richten
een eigen officiële organisatie op. En we gaan samenwerken met
Stick for India. Wij gaan zoveel doen als ons gegund is, in de tijd
die we kunnen vrijmaken voor Kadish. Dat doen we vrijwillig, niet
vrijblijvend. Volg ons en doe mee, like ons en doneer af en toe een
paar euro. Het komt goed terecht, dat beloven we.
Tiza Onana,
Gijs Hardeman
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1.2 Kadish landen

1. Wij zijn KADISH

Zambia
Kadish is begonnen op het hockeyveld Zambia, op het
hockeyveld van het Olympic Youth Development Centre
(OYDC), dat door de Nederlandse Hockey Bond is gesponsord.
Alle coaches komen uit de arme wijken die om het veld
liggen. Zij worden gesteund door Kadish, krijgen middelen
om van hockey hun beroep te maken en zichzelf daarnaast
te ontwikkelen. In Zambia wordt de basis gelegd voor alle
programma’s. De coaches zijn bezig Kadish Zambia op te
richten, zodat zij een eigen organisatie hebben waar ze veel
eigenwaarde uit halen. Vanuit Nederland steunen we de
organisatie, de projecten worden in Zambia gerund.

1.1 Ontstaansgeschiedenis
Het woord ‘kadish’ komt uit het Nyanja, een stammentaal
in Zambia. Het betekent kommetje, waaruit je kunt eten
of drinken. Bij hockey is de ‘verdedigende kom’ een positie
voor de verdedigers. De term werd geïntroduceerd door Gijs
Hardeman, de oprichter van Kadish. Het heeft nu een vaste
plek in het Zambiaanse hockey.
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Het idee om een hockey foundation te stichten is ontstaan op
de hockey pitch in Lusaka, Zambia. Gijs woonde en werkte
er zes maanden in opdracht van de Nederlandse hockeybond
(de KNHB). Hij wilde een duurzaam vervolg geven aan zijn
inzet om jonge Zambiaanse coaches op te leiden. Omdat deze
coaches vrijwillig werkten op het veld was er een groot risico
dat zij zouden verdwijnen, omdat ze voor -bijzonder laagloon ergens anders zouden kunnen werken. Zonde van het
talent en zonde van de vele kinderen uit de sloppenwijken,
die met zoveel enthousiasme elke dag naar de pitch komen.
Het idee voor Kadish was geboren: investeren in coaches,
zodat duizenden kinderen kunnen blijven hockeyen. En niet
alleen Zambia moet zich kunnen ontwikkelen, de visie van
Kadish is grensoverschrijdend. Kadish wil in tien jaar, in tien
landen actief zijn door tien coaches per land te steunen.

Oeganda
Door toeval en een LinkedIn connectie kwam Kadish in
contact met Youth Sports Uganda (YSU). Deze organisatie
is al langer bezig met de promotie van hockey in Oeganda.
Om deze reden steunt Kadish alleen daar waar nodig. YSU
doet de aanvragen voor financiering. In Kampala ligt een
kunstgrasveld dat erg verwaarloosd was. Kadish financiert in
fasen het opknappen van het veld en de directe omgeving.
Daarnaast heeft Kadish hier diverse coachcursussen
gegeven en ondersteuning geboden bij de organisatie van
het hockey. De samenwerking met Oeganda is nu vooral
gericht op hockey development en Stixx!. Zij komen ook in
aanmerking voor de Hockey Dreams.

KADISH
F O U N D AT I O N
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Aangenaam kennis te maken! Wij zijn Kadish en vertellen graag over
ons werk. Kadish gaat over hockey, over kansen op ontwikkeling,
over een toekomstperspectief.
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Zuid-Afrika
Eén mailtje leidde tot een ontmoeting tussen een, in ZuidAfrika, rondreizend SportWays gezelschap en hockeyers
uit de Township Tembisa bij Johannesburg. Coach Sammy
Chauka kwam daarna in aanmerking voor een Hockey
Dream en kwam vier weken naar Nederland. Bestuurslid Bert
Remmerswaar vertrok in 2013 naar Kaapstad en is bezig een
hockey project te starten in Khayelitsha. De samenwerking
tussen Kadish en Zuid-Afrika is nu nog puur gericht op het
ontwikkelen van het hockey.

1.3 Maak kennis met de coaches
Ruim een jaar na de oprichting zijn er tien coaches in
Zambia, één in Zuid-Afrika en één in Oeganda die door
Kadish gesteund zijn. De coaches geven hockeytraining aan
kinderen en runnen daarnaast een eigen project. Verderop
in dit verslag staat de uitleg over de verschillende contracten
en programma’s waarop zij actief zijn. Maar eerst stellen we
met trots de coaches voor!

KADISH
F O U N D AT I O N
Malawi
De eerste contacten met Malawi zijn gelegd. Nederlanders
Jelle en Corine zijn langsgeweest om te kijken wat er al gebeurt
op hockeygebied. Daarnaast hebben zij coachcursussen
gegeven op verschillende plekken in het land. In de toekomst
komt er hopelijk meer ondersteuning voor dit prachtige land.

KADISH
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Jeff is geboren op 23-07-1992
en is de eerste Kadish Coach.
Zijn verhaal was aangrijpend en
daardoor wilden we iets voor hem
doen. Als analfabeet met een
gevaarlijke baan in een fabriek had
hij weinig toekomstperspectief. Hij
zit nu al bijna een jaar elke avond
op school en heeft de ambitie om
volgend jaar zijn middelbare school
af te ronden. Overdag is hij op
het hockeyveld aan het werk, hij
traint de keepers en begeleidt de
scheidsrechters als eigen project.
Jeff heeft een senior contract en
woont op zichzelf. Met de toelage
kan hij net rondkomen. Hopelijk
lukt het hem om zijn school af te
ronden om zo een betere toekomst
te realiseren. Binnen het team is hij
samen met Elvis, Samuel en Tionge
verantwoordelijk voor de Kadish
Super 5’s.

Geboren op 06-08-1993 en
speler van de DE Stars. Een echt
hockeydier en altijd op het veld te
vinden met een grote glimlach. Hij
coacht verschillende teams bij zijn
club. Als eigen hockeyproject geeft
hij training op twee scholen en
training op het grasveld van ‘Olymp
Africa’. “Ik ben dol op hockey, het
spel en de fitness. Ik wil dat de
sport groeit in Zambia en dat meer
kinderen hockeyen, zodat ze geen
slechte dingen gaan doen.” Hij gaat
naar Chaisa Basic school en zit in
grade 9. Kelvin heeft een junior
contract met Kadish. Hiervan geeft
hij een gedeelte aan zijn moeder
voor eten en koopt hij kleren en
schoolboeken voor zichzelf. Kelvin
is binnen het team, samen met
Shadreck, verantwoordelijk voor het
materiaal.
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Kelvin Mbulo
Jeff Mwambi

Martha Kalomo
Floyd Chomba
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Floyd is geboren op 06-06-1989 in
Kitwe, het noorden van Zambia.
Hij is de Regional Manager van
Kadish in Zambia. Dat betekent
dat hij leiding geeft aan de groep
coaches en alles moet proberen
te managen. Hij is twee keer in
Nederland geweest onder het
Hockey Dreams programma. Zijn
eigen opleiding heeft nog wat
aandacht nodig, omdat hij nog
twee vakken van de middelbare
school moet herkansen. Dat
gaat nu snel gebeuren. “Als ik
mijn school heb afgerond wil ik
sportmanagement gaan studeren
om van hockey echt een baan
maken.” Floyd stuurt het hele
team aan, zowel de eigen hockey
projecten als de gezamenlijke
klussen. Daarnaast is hij actief
op het veld als trainer voor
verschillende teams, waaronder
de nationale damesselectie. Naast
Kadish werkt Floyd voor het OYDC
en daar krijgt hij zijn salaris uit. Van
Kadish krijgt hij een vergoeding om
de organisatie te runnen.

Martha is geboren op 08-01-1997
en hoort bij de Kadish coaches
sinds januari 2012. Zij is het
eerste meisje in de groep. In
2011 haalde zij haar middelbare
schooldiploma op de Olympic High
school in Lusaka. Haar moeder
wilde dat ze ging werken. Doordat
ze in aanraking kwam met Kadish
heeft ze verder kunnen studeren
en een cateringopleiding gedaan.
Daarnaast is ze natuurlijk veel op
het hockeyveld te vinden. Ze coacht
en help scheidsrechters bij haar
club Sharks. Verder denkt ze erover
om een eigen club op te richten
met een schoolteam. Binnen het
Kadish team is ze verantwoordelijk
voor de African Hockey Camps die
drie keer per jaar plaatsvinden.
Als eigen project brengt ze hockey
naar drie scholen, waaronder haar
eigen oude school. “Hockey is voor
veel kinderen het enige plezier dat
ze hebben en het houdt hen van
de straat. Hopelijk kunnen we nog
meer kinderen laten spelen en blij
maken.” Martha heeft een senior
contract en zij geeft een groot
gedeelte van haar toelage aan haar
moeder, omdat zij geen baan heeft.
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Geboren op 28-09-1976 en ‘de
moeder’ van het stel. Ms. Makayi,
zoals we haar noemen, is altijd
begaan met ieders lot. Ze staat
dagelijks op het veld en geeft
gepassioneerd training aan de
allerkleinsten. Helaas is ze ook
analfabeet, maar probeert dat aan
te pakken. Dat lukt de ene maand
wel en de andere niet, vanwege
haar financiële situatie. Kadish wil
dit veranderen en ervoor zorgen
dat ze elke dag naar school kan.
Als eigen hockey project gaat zij
naar drie scholen, samen met Elvis.
Die kinderen laten ze trainen op
het grasveld van ‘Olymp Africa’.
“Ik wil hockey populairder maken
in plaats van alleen maar focussen
op winnen. Lachen en dansen op
het hockeyveld, zodat ze het leuk
vinden om er te zijn en altijd weer
terugkomen.” In het Kadish team
is ze verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het Girls Hockey
Program.

Geboren op 22-05-1996, speelt
voor de Sharks op het middenveld.
Een absoluut hockeytalent en dat
vertaalt zich langzaamaan ook
steeds meer op coachgebied. Hij
coacht een ‘Under 14 team’ en
assisteert bij de senioren. Helaas
is hij ook een ‘school drop-out’ die
is blijven steken in grade 9 (grade
12 is gelijk aan afronding van de
middelbare school). Kadish wil
ervoor zorgen dat Shadreck zo snel
mogelijk weer naar school gaat
en een Kadish junior kan worden.
Als eigen project zal hij hockey
introduceren en trainingen geven
op scholen uit zijn wijk. “Ik hoop
dat ik snel weer naar school kan.
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Shadreck Katele
Mundayi makayi

Elvis Bwalya
Samuel Tagwireyi
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Samuel is geboren op 16-111996 en in 2010 begonnen met
hockeyen in Lusaka bij Tigers
Hockey Club. Nu speelt hij bij de
Sharks. In een korte periode van
3 jaar heeft hij ontzettend veel
ervaring en kennis opgedaan op
hockeygebied. Dit zou hij graag nog
verder ontwikkelen, met behulp
van de Kadish Foundation. Zijn
visie is om kinderen een nieuwe
start te geven door hen te trainen
en verder te ontwikkelen en
mobiliseren. Op deze manier hoopt
Samuel hun unieke vaardigheden
naar boven te halen. Bij zijn club
coacht hij verschillende teams. Hij
heeft op school examens gedaan
voor grade 12 en hoort in juli of hij
geslaagd is. In de tussentijd gaat
hij een computercursus doen. Zijn
eigen hockeyproject is een groep
kinderen uit de sloppenwijk naar
het hockeyveld brengen en trainen.
“Kadish heeft mijn leven veranderd
en ik heb veel gekregen. Nu is het
tijd om terug te geven.” Samuel
heeft een junior overeenkomst met
Kadish. Hiervan geeft hij een derde
aan zijn ouders voor elektriciteit,
gebruikt hij een derde voor
transport naar school en een derde
voor zichzelf. Samuel is binnen
het team, samen met Jeff, Tionge
en Elvis verantwoordelijk voor de
Kadish Super 5’s.

Geboren op 13-07-1988 en was,
samen met Floyd, de uitverkorene
om in de zomer van 2013 vier
weken naar Nederland te komen
voor de Hockey Dreams. Elvis is
bescheiden, een denker, maar
altijd super fanatiek op het veld.
“Ik heb zoveel geleerd, het was
echt een fantastische ervaring en
de kinderen waren super aardig.
De hockeykennis en -vaardigheden
heb ik meegenomen naar hier.
Het grappigste verschil met thuis
was dat iedereen altijd op tijd is
en recht door zee.” Elvis heeft
zijn middelbare school nog niet
afgerond en moet nog een paar
vakken. Dat gaat hij in 2014 doen.
Bij zijn club Tigers is hij coach van
vele teams en hij begeleid coaches.
Voor zijn eigen hockeyproject gaat
hij samen met Ms. Makayi naar
Olymp Africa met kinderen van
drie scholen. Bij Kadish is hij mede
verantwoordelijk voor de Kadish
Super 5’s league.
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Geboren in 1975 als jongste van
een grote familie. Hij is opgegroeid
in Tembisa, een ‘township’ ten
noorden van Johannesburg. Op
de lagere school leerde Sammy
hockey kennen. Hij ging spelen
voor de Kempton Park Hockey club
in de Eastern Gauteng Hockey
Association (EGHA), daarna speelde
hij bij de Midrand Hockey Club.
In 2000 startte hij een team in
Tembisa. Eerst alleen voor mannen,
later ook een damesteam. In
het eerste jaar won Sammy met
zijn mannen de competitie. Ze
promoveerden vervolgens vier keer
in vijf jaar, een geweldig resultaat!
Ook met de dames behaalde hij
eenmaal promotie. Sammy heeft
verschillende coachingsopleidingen
gevolgd. Hij richt zich nu op het
ontwikkelen van hockey bij de
lagere schoolkinderen van Tembisa.
Sammy is in juli 2013 een maand in
Nederland geweest en heeft twee
hockeykampen meegedraaid bij
SportWays.

Opgevoed in ‘Naguru’, één van
de grootste sloppenwijken van
Kampala, door zijn alleenstaande
moeder. Een zware jeugd, waarin
hij gelukkig ook kennismaakte
met hockey. Na een aantal jaren
succesvol hockey te hebben
gespeeld, vroeg hij zich af of
hij ook meer kon betekenen in
de Oegandese hockeywereld.
Samen met andere coaches heeft
hij Youth Sports Uganda (YSU)
opgezet, waardoor honderden
kinderen uit sloppenwijken kunnen
hockeyen. YSU heeft als doel om
de kinderen zoveel mogelijk lol en
ontspanning te bieden, waardoor
hun armoedeproblemen even
naar de achtergrond verdwijnen.
In Oeganda lopen ze tegen twee
uitdagingen aan: er zijn niet
voldoende materialen en er is niet
genoeg geld om de programma’s
uit te voeren.
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Joshua Opolot
Sammy Chauke

Blessings
Tionge Jonge

Tionge is geboren op 20-061994. Ze woont samen met haar
vader, moeder en zus vlakbij het
Olympisch Centrum in Lusaka.
Ze is gek op hockey en ze is dan
ook vaak op het veld te vinden.
Tionge speelt in de voorhoede
van Sharks en pikt geregeld een
doelpunt mee. Tionge hoort sinds
afgelopen jaar bij het Kadish-team.
Ze heeft twee projecten onder
haar hoede. Ze bezoekt wekelijks
de basisscholen Chaisa Basic en
S.O.S. Mandevu om hockeytraining
te geven aan zowel jongens als
meisjes. Haar enthousiasme tijdens
het coachen is aanstekelijk! Samen
met vier andere Kadish-coaches
organiseert zij ook de Kadish Super
5’s-competitie.
Tionge is voortijdig gestopt met
school, haar examenjaar heeft
ze niet afgerond. Ze wil graag
verpleegster worden en denkt
er nu over om een schakeljaar
Verpleegkunde te volgen, om
daarna te starten met de opleiding.
Kadish stimuleert haar in die keuze
en komt haar tegemoet in de
kosten voor haar studie.

Blessings is geboren op 23-091993. Hij is een hele gemotiveerde
leerling en goede hockeyer.
Elke dag loopt hij een half uur
naar school, een uur naar het
hockeyveld en ruim een uur terug
naar huis. Maar hij mist nooit
een klas of training. Hij gaat naar
Olympic Park High School en in
november 2014 hoopt hij te slagen
voor zijn middelbare school. Wat hij
daarna gaat doen weet hij nog niet
precies, waarschijnlijk een studie in
de richting van IT.
Naast school speelt hockey een
belangrijke rol in zijn leven.
Blessings speelt voor hockeyclub
Sharks en coacht bij die club de
jongens onder 14 jaar. Daarnaast
fluit hij ook geregeld een wedstrijd.
Blessings is sinds afgelopen jaar
een trotse Kadish coach. De
financiële vergoeding van Kadish
zorgt ervoor dat hij zijn school
kan afmaken en op deze manier
kan hij ook zijn eigen steentje
bijdragen voor zijn familie.
Blessings wil hockey introduceren
in nabijgelegen wijken en op
scholen. Samen met Kadish coach
Mundayi zet hij een speciaal Kadish
Girls’ Programme op en hij zet zich
volledig in voor zijn club Sharks.
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1.4 Introductie Team NL
In Nederland wordt met een bijzonder enthousiast team
vrijwilligers gewerkt aan de verschillende programma’s die
Kadish heeft opgezet. Zij zetten zich één of twee dagen per
week in voor Kadish. Aan het einde 2013 is er een nieuwe
organisatiestructuur opgezet, waarbij er een Management
team is gevormd. Hierin zitten de teamleiders van de
verschillende
organisatieonderdelen
(fondsenwerving,
programma’s, operations en marketing & communicatie).
Zie de organogram voor onze organisatiestructuur.

Gijs Hardeman		
Oprichter en Voorzitter Bestuur
Sander Droog		
Secretaris Bestuur
Bert Remmerswaal		
Penningmeester Bestuur
Yvonne Gillis			
Vormgeving
Rick Verkaar				
Teamleider Operations
Hugo van Donselaar			 Teamleider Fondsenwerving
Sebastiaan van de Kasteele
Projectleider African Hockey Experience
Rian Lanenga		
Jaarverslag
Tjarda Tromp &
Coen van Putten
Vertalen Nieuwsbrief
Olivier Rutgers		
Website
Harry Robertus
Transport/ Materiaal
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2.2 Missie
Kadish heeft als doel het voorzien in primaire behoefte
van vrijwilligers in de sport in de ontwikkelingsgebieden
wereldwijd. Wij willen dit onder meer bereiken door het
aanbieden van goederen en diensten die het lokale werk
ondersteunen. Daarnaast krijgen de coaches een financiële
toelage en de kans om zichzelf buiten de sport te ontwikkelen.

We zijn niet zo maar te gek gaaf, maar hebben er ook nog een visie
op! Daarnaast hebben we een mooie missie en stellen we ons elk
jaar uitdagende doelen.

2.1 Visie: over tien jaar, tien coaches, in tien landen.
Over tien jaar, in 2022, heeft de Kadish Foundation tien
coaches in tien ontwikkelingslanden aan het werk, die zijn te
kenmerken als professionals in de sport. Door deze honderd
coaches worden duizenden kinderen en volwassenen aan
het sporten gehouden. De coaches ontwikkelen zichzelf door
naar school te gaan en verbeteren hun sport op kwalitatieve
wijze door het geven van cursussen, en op kwantitatieve
wijze door de groep kinderen die zij trainen zelf te vergroten.
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2.3 Doelstellingen
De doelstellingen van de Kadish Foundation splitsen we op in
korte termijn doelstellingen tot eind 2013 en doelstellingen
op langere termijn tot eind 2017. De lange termijndoelen
staan vermeld in het Kadish beleidsplan die op de website te
vinden is. In dit verslag leggen we verantwoording af over
de korte termijndoelen.
Korte termijndoelstellingen:
We hebben aan de start van 2013 een paar doelstellingen
opgezet. Vanwege het korte bestaan zijn hierin dingen
veranderd. Ook hebben we het boekjaar verlegd van een
kalenderjaar naar augustus t/m september, zodat onze
verantwoording gelijk loopt met het hockeyseizoen.
Doel 1: 20.000 aan fondsenwerving realiseren
Bijna gelukt: we hebben 17.920 opgehaald in het eerste
boekjaar. Daar zijn we erg trots op!
Doel 2: African Hockey eXperience (AHX) voorbereiden en
lanceren
Gelukt. De AHX is in september gelanceerd. In Juli 2014
zullen we weten of dit event een succes is geworden. Zie
voor mee informatie: www.africanhockeyexperience.nl
Doel 3: Facebook groep naar 2000 likes en meer dan 1000
nieuwsbrieflezers
Nog niet gelukt. We zitten nu net boven de duizend likes,
maar groeien nog steeds. De nieuwsbrief gaat intussen wel
naar meer dan 1000 abonnees.
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2. EEN TE GEK GAAF
HOCKEY DOEL

We hebben bewust gekozen voor een missie zonder het
woord hockey, zodat in de toekomst ook andere sporten een
plek kunnen krijgen binnen het Kadish programma.
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Doel 5: Actief worden in vier landen
Bijna gelukt. Na Zambia zijn we in Uganda en Zuid-Afrika
actief. Malawi is bijna aan de beurt. We hebben wel ontdekt
dat we de bestaande landen eerst op orde moeten hebben
voordat we verder uitbreiden.
Doel 6: Uitzending ‘motivators’ naar doellanden
Gelukt. Jelle en Corine zijn langs Oeganda, Malazi en Zambia
gereisd en hebben daar verschillende coachcursussen en
programma’s gedraaid. Vrijwlliger van het eerste uur Hugo
is voor een korte trip in Zambia geweest voor coaching op
het OYDC.
Doel 7: Meer dan tien teams vinden die gaan scoren voor
Kadish.
Gelukt. S4K is nu een goedlopend programma binnen Kadish
en levert in het komende jaar hopelijk meer dan 20.000 euro
op.
Doel 8: meer structuur aanbrengen
Zijn we mee bezig. We proberen steeds georganiseerder te
werken.
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2.4 Strategie
Onze werkzaamheden richten zich enerzijds op het opleiden,
bijscholen en begeleiden van hockeycoaches. Anderzijds
ondersteunen wij hockeyprojecten door de randvoorwaarden
te verzorgen. De hockeysport is in de Afrikaanse landen te
klein om interessant te zijn voor sponsoren. Het gevolg
is dat de coaches op een vrijwillige basis te werk gaan en
dat er geen geld is voor hockeyprojecten en materialen.
Stichting Kadish steunt hockeycoaches uit de sloppenwijken
door ze een vergoeding te geven, zodat zij in hun primaire
levensbehoeften kunnen voorzien. Zij zullen niet verdwijnen
van het veld en kunnen hun kennis blijven overdragen op
anderen. Daarnaast verzorgt Kadish de randvoorwaarden
zoals
hockeymateriaal,
trainingsondersteuning
en
maatschappelijke ondersteuning door de coaches naar
school te laten gaan. Zo creëren wij de professionals in
de sport die niet alleen zichzelf ontwikkelen maar ook hun
(hockey)omgeving. We proberen zoveel mogelijk ideeën van
de coaches te faciliteren in plaats van ideeën op te leggen.
2.5 Partners en Suppliers
Onze partners helpen ons voornamelijk door het kosteloos
aanbieden van diensten waardoor wij onze organisatie
kunnen runnen. Daarmee zijn ze van levensbelang voor de
stichting en zonder hen hadden we nooit zo ver kunnen zijn
als nu. Onze suppliers zijn mensen of bedrijven die materialen
doneren, waardoor we kosten besparen.
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Doel 4: Minimaal 2 coaches die voor een Hockey Dream naar
Nederland komen
Meer dan gelukt. Drie coaches zijn gedurende een maand
naar Nederland gekomen voor hun eigen Hockey Dream.
Zambianen Floyd en Elvis en de Zuid-Afrikaanse Sammy
Chauka.
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PARTNERS

SUPPLIERS

SportWays, organisator van hockeykampen in Nederland
en Europa, ontvangt jaarlijks een aantal Kadish coaches die
tijdens het kamp worden ingezet en geschoold. Daarnaast
sponsort SportWays jaarlijks het bedrag waarmee we een
coach kunnen onderhouden.

Sport 2000 Nijkerk doneert hockeymaterialen.
’t Hoen Sport Enschede doneert hockeymaterialen.
Special Sports Amstelveen doneert hockeymaterialen.
HockeyPartner doneert hockeymaterialen.
Hockeygear.eu doneert hockeymaterialen.
Spac Sport Nijmegen doneert hockeymaterialen.
Point 7 sponsort drukwerk.
Cash Bedrijfssoftware, sponsort een deel van het boekhoudpakket.
Reinschaap.nl sponsort met bouwen digitale donatiemogelijkheden.

LastMoment, verzorgt het webdesign en heeft de websites Kadish.nl en africanhockeyexperience.nl gebouwd.
Klap, makelaar in assurantiën, biedt kantoorruimte in Amsterdam.
Voor jouw club, creëert de webshop voor de AHX .
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Reinschaap Punt NL
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Hordijk & Hamer notarissen, hebben de oprichting van
de stichting verzorgd en de notariële acte.
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Met de coaches in het Kadish coach program worden vier
afspraken gemaakt:
1.

2.
3.

Het idee om verschillende programma’s te ontwikkelen is
gaandeweg het jaar ontstaan. De basis ligt bij het Kadish Coach
Program. De coaches zorgen er namelijk voor dat de Kadish
Super 5’s kunnen draaien, dat er hockey Camps zijn, dat het
materiaal in Stixx! wordt onderhouden en dat er straks een
speciaal meisjesprogramma wordt ontwikkeld. De Shinguard
factory staat nog in de kinderschoenen, maar alles op zijn tijd.

3.1 Kadish Coach Program
Van vrijwilliger tot professional
De coach staat centraal bij
Kadish. Zij zijn elke dag op het
veld te vinden. Zij stimuleren Coach Prog
ra m
kinderen tot hockey, geven
training, runnen de clubs en
verspreiden hockey in de sloppenwijken. Daardoor hebben
ze de unieke mogelijkheid het leven van kinderen uit deze
wijken positief te veranderen. Daarnaast gaan de coaches
zelf naar school, waardoor ze naast het hockey ook een
maatschappelijke carrière kunnen opbouwen.
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4.

In ruil voor deze afspraken betalen wij hun schoolkosten
en ontvangen zij mogelijk een maandelijkse toelage. Kadish
streeft ernaar om voor alle coaches het schoolgeld te
betalen, een computercursus aan te bieden en daarnaast een
maandelijkse toelage van 500 kwacha (=75 euro en gelijk aan
het minimumloon in Zambia) te realiseren. Financieel is dit
nog niet haalbaar en daarom hanteren we drie verschillende
contracten. Coaches kunnen zo ook promotie maken:
-

School contract: computercursus en schoolgeld.
Junior contract: computercursus, schoolgeld en een 		
toelage van 150 Kwacha. Dit gaat langzaam naar 250
kwacha.
Senior contract: computercursus, schoolgeld en een
toelage van 300 Kwacha. Dit gaat langzaam naar 500
kwacha.
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3. PROGRAMMA’S

De coach gaat naar school op zijn of haar niveau.
Zo ontwikkelt de coach zich ook naast het
hockeyveld. Dit versterkt de coach, maar ook de
organisatie.
De coach blijft actief bij zijn of haar eigen club.
De coach start een eigen hockeyproject en
verbetert of vergroot zo de hockeyomgeving.
Bijvoorbeeld door het geven van een
scheidsrechterscursus of hockey te introduceren
op arme scholen, die bijna geen gevarieerd
sportprogramma hebben.
De coach is onderdeel van een projectgroep
binnen het Kadish team. Elke projectgroep is
verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke
programma’s zoals het Girls Hockey Program,
de verzorging van het materiaal, de hockey kamp
en de Kadish Super 5’s league.
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Voor de coaches in onze
programma’s organiseren we
de Hockey Dreams:
een trip naar Nederland om
daar als staflid mee te draaien
bij enkele SportWays hockeykampen en om langs te gaan
bij Nederlandse hockeyclubs om te zien hoe zij werken.
Op deze manier krijgt de coach een intensive, maar leuke
ervaringsstage. Hij of zij leert veel over training geven, de
organisatie van kampen en het beleid van clubs. Elk jaar
proberen we een aantal coaches naar Nederland te halen
gedurende vier weken, maar het is erg afhankelijk van de
beschikbare budgetten. In 2012 is Floyd geweest en in 2013
kwamen Floyd, Elvis en Sammy.
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De Hockey Dream was het beste wat mij kon
overkomen! Het heeft me niet alleen betere
hockeyvaardigheden geleerd, maar ook hoe
ik een hockeykamp moet organiseren. En de
samenwerking met de SportWays-staff was
ook hartverwarmend!
							
-Floyd Chomba-

3.3 Hockey Stixx!
Zonder goed materiaal
geen hockey
Hockey is simpelweg niet Hockey St
ixx
!
te spelen zonder sticks. En
natuurlijk het liefst op een mooi
kunstgrasveld.
Stixx! Is het materialen-programma van Kadish waarmee
we proberen materialen van goede kwaliteit te krijgen en
mee te werken aan onderhoud van de velden. Dit door
hockeymaterialen te verzamelen, lokaal te kopen en door
onderhoud te bekostigen. Hierbij proberen we duurzaam te
werken, want wij geloven niet in Afrika als dumpplek voor
onze tweedehands spullen. Zelfs niet in het verschepen van
gloednieuwe spullen. Wij hebben de volgende visie op het
beheer van materiaal:
‘Vision on Equipment’
•
We verzamelen nieuwe en tweedehands hockey 		
hard wear. Voornamelijk via particulieren, maar ook
via sportwinkels en hockeymerken in Nederland.
•
We verschepen alleen spullen die lokaal erg 		
duur, niet of nauwelijks te krijgen of niet na 		
te maken zijn. Zoals bijvoorbeeld sticks, ballen, 		
pionnen en keepersspullen. Kleding verschepen we
niet, met uitzondering van de staff shirts voor de 		
Kadish Hockey Camps.
•
We proberen materiaal zo goedkoop mogelijk 		
op de bestemming te krijgen, bijvoorbeeld 			
via bevriend KLM-personeel dat vaak een 			
tas meeneemt of via vakantiegangers.
•
Alle materialen die aankomen worden genummerd
en de coaches houden in een Excel sheet bij hoe 		
lang het meegaat.
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3.2 Hockey Dreams
Op trainingsstage in Nederland

We proberen altijd lokale betrokkenheid te realiseren en een
gedeelte van de Dreams te laten financieren door de lokale
(hockey)gemeenschap van de uitverkoren coach. Door deze
betrokkenheid wordt het minder gezien als een snoepreisje
en is er een motivatie om de kennis bij terugkomst te delen.
Sommige coaches komen twee keer, maar krijgen de tweede
keer een andere rol dan de eerste keer.
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•

•

•

•

•

Al het Kadish materiaal wordt achter slot en 		
grendel bewaard en opgeknapt indien nodig.
Een gedeelte van de materialen wordt verkocht 		
aan lokale clubs voor acceptabele prijzen (7,50 		
voor een stick, 1,00 euro voor een bal en 7,50 voor
een onderdeel van de keepersuitrusting). 			
Dit om ownership te creëren bij de clubs, zodat 		
zij er beter voor zorgen. Ervaring leert 			
dat zij er zuiniger op zijn dan op ‘cadeautjes’. 		
Het geld dat hierdoor in de kas komt, wordt 		
besteed aan het opknappen van materialen of de 		
aanschaf van fluitjes, balken, hesjes etc.
We zorgen ervoor dat er een gezonde schaarste 		
is, zodat er goed voor het aanwezige materiaal 		
wordt gezorgd.
We assisteren de lokale hockeybond in de 			
aanschaf van materialen door ze in contact te 		
brengen met ons netwerk en door een goede prijs
spullen aan te schaffen voor bijvoorbeeld 			
selectieteams.
We financieren opknapbuurten voor hockeyvelden
indien hier een overzichtelijke en redelijke 			
aanvraag voor wordt ingediend.
We assisteren in het vinden van een vaste (lokale)
sponsor van een veld voor een langdurige relatie.
Deze sponsor betaalt het onderhoud van het veld.

3.4 Factory
Trots op eigen productie
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Twee Zambiaanse jongens van
dertien inspireerden ons tot de The Shingu
ard
Shinguard Factory; in plaats
Fac
to r y
van oude scheenbeschermers
verzamelen en helemaal naar
Afrika te sturen, kunnen zij zelf scheenbeschermers maken
van oude slippers en lege yoghurtpakken. Kadish betaalt het
tape dat ze nodig hebben, de coaches en kinderen verzamelen
spullen. Hopelijk komt hier in de toekomst een model uit voort
dat goed werkt en makkelijk te produceren is. Door de kids
het zelf te laten maken, creëren we verantwoordelijkheid. Ze
zijn trots op hun bezit, verzorgen het en gaan er goed mee
om.

3.5 African Hockey Camps
Honderd kinderen op kamp
De stages die coaches doen
bij SportWays in het Hockey Hockey C
am
ps
Dreams Programma inspireert
hen om hockeykampen te
organiseren in hun eigen land.
De coaches doen een aanvraag voor een budget om een
kamp te organiseren. De randvoorwaarden vanuit Kadish
zijn simpel. 100 kinderen, 20 man staf en 3 dagen hockey.
De coaches organiseren zelf het programma, het eten,
het sociale programma en alles wat er komt kijken bij een
hockeykamp. Alle kinderen die zich aanmelden hebben
gegarandeerd drie dagen te eten, lol en leren heel veel over
hockey. Hopelijk raken ze ook geïnspireerd door de coaches
om op het goede pad te blijven en wellicht ooit Kadish coach
te worden.
Clubs uit Nederland kunnen een Kadish Camp ondersteunen.
Wij doen dan ons best om de staff aan te kleden in het
clubtenue van de Nederlandse club. Als er budget is krijgen
alle kids ook een kampshirt.
3.6 Girls Hockey Program
Alleen voor meisjes
Meisjes zijn gelijk aan jongens.
Maar in Afrikaanse landen krijgen Girlsspor
tp
rog
meisjes vaak minder kansen en
ram
worden ook minder betrokken
bij sportieve activiteiten. Kadish
wil promoten dat veel meer meisjes gaan sporten en dan
met name hockeyen. We hebben twee van onze coaches
de opdracht gegeven een programma te starten waaraan
alleen meisjes kunnen meedoen. Zij zullen de komende
tijd met dit programma aan de slag gaan. Kadish steunt dit
door middel van financiële middelen of begeleiding. Naast
hockey zal in dit programma ook een focus liggen op sociale
vaardigheden, zelfstandigheid en voorkomen van HIV/Aids.
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3.7 Kadish Super 5’s League
Veel spelers actief op weinig
velden
Kadish

S

up
er
Hockey 5’s is de nieuwe hockey
5’s
variant van de FIH. 5 tegen 5 op
een kleiner veld met boarding.
Kadish sponsort een competitie in dit spel. Voor de
Kadish Coaches een perfecte manier om hun organisatievaardigheden te oefenen. Inzetten van scheidsrechters,
maken van wedstrijdschema’s, verwerking van resultaten
en omgaan met gedrag. Een praktische leerschool, waarbij
samenwerking hoog in het vaandel staat. Door 5’s te verkiezen
boven 11 tegen 11 worden meer spelers tegelijk bereikt en
wordt het probleem van te weinig velden ondervangen. Bij
de 5’s kunnen veel meer hockeyers actief zijn op één veld
dan bij 11 tegen 11.
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Bij de Kadish Super 5’s wordt gebruik gemaakt van de
SportWays Box, een vierkant van 1 bij 1 meter met opstaande
rand, die in het midden van het veld staat. Hierin staat de
scheidsrechter die tegelijk functioneert als ballenjongen. Zo
kan zonder boarding toch een snel spel worden gespeeld.
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4.3 Webshop
Via onze webshop kunnen hockeyclubs of individuele
kopers hockeykleding bestellen. 50% van de aanschaf gaat
rechtsreeks naar de Kadish Foundation. De webshop zal
komend jaar actiever ingezet gaan worden.

Kadish kan haar prachtige werk alleen doen met de financiële
ondersteuning van verschillende partijen. Zelf zoeken we actief
naar manieren om geld in te zamelen en met dat doel zijn er
verschillende programma’s ontwikkeld.
4.1 Score 4 Kadish
Hockeyteams kunnen zich een seizoen lang inzetten voor
Kadish. Bij S4K regelt elke speler een aantal donateurs uit
zijn/haar omgeving. De donateurs storten per gescoord
doelpunt een bedrag voor de S4K-actie. Op deze manier
wordt het Kadish-woord verspreid onder heel veel mensen.
De vier deelnemende teams uit het seizoen 2012-2013
hebben bewezen dat deze manier van fondsenwerven erg
succesvol kan zijn. Die teams hebben samen bijna 5.000 euro
opgehaald! Wij bedanken daarom HGC Jongens A1, AH&BC
jongens C2, Hattem jongens B1 en Roomburg meisjes B1,
hartelijk!
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4.2 JustGiving
Via de fondsenwervingswebsite JustGiving kunnen
geïnteresseerden gemakkelijk een eigen actiepagina
oprichten, waarmee ze sponsorgeld voor Kadish kunnen
ophalen. Zo hebben Jelle Rowold en Corine Oudewaal een
goed doel aan hun driemaandse reis door Afrika gekoppeld
en gekozen voor Kadish. Via JustGiving haalden zij meer
dan 3.000 euro op! Zij hebben vervolgens in Oeganda
meegebouwd aan de renovatie van het hockeyveld, in Malawi
gesproken met potentiele hockeypartners en ook in Zambia
op het hockeyveld aan het werk geweest.

4.5 Donaties via de site
Via de site kan er worden gedoneerd door op de DONEER
button te klikken. Je kunt dan makkelijk via Ideal een donatie
doen.
4.6 Sponsoren
Ondanks dat we nog niet eens bedrijven, particulieren en
organisaties actief hebben benaderd om ons te sponsoren,
zijn er al wel wat pioniers. Dat zijn bedrijven, teams, scholen
en (anonieme) particulieren. We hebben de elf ruimhartigste
donateurs vereeuwigd in het gouden elftal.
4.7 Subsidies
In het komende jaar zullen we actief aan de slag gaan met
het aanvragen van subsidies. Drie subsidieaanvragen gaan
er sowieso uit. Naar Rabo Share4More, Wings of Support en
naar Keen footwear. Daarnaast heeft Guusje, stagiaire eind
2013, onderzoek gedaan naar de subsidiemogelijkheden en
zal Kadish adviseren over een te voeren strategie.
4.8 Toffe initiatieven
Kadish heeft in haar startjaar op veel toffe initiatieven
mogen rekenen. Zo leverde de ‘Like met ballen-actie’ via
Facebook in december 2012 260 euro op en veel likes. De
inzamelingsactie voor Floyd’s eerste hockey dream in 2012
was goed voor 1.840 euro en het Bonaventura Collega uit
Leiden haalde met een dag vol karweitjes meer dan 2.000
euro op!
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4. FONDSENWERVING

4.4 AHX
De African Hockey eXperience (AHX) is een fondsenwervend
hockeyevenement dat van 17 t/m 27 juli 2014 wordt
georganiseerd in Lusaka, de hoofdstad van Zambia.
Hockeyliefhebbers kunnen zich opgeven, betalen hun reis en
committeren zich aan het ophalen van 2.500 euro voor de
stichting. In ruil daarvoor gaan zij tien dagen naar Zambia,
ontmoeten de coaches en de kinderen, helpen met clinics en
trainingen geven, bezoeken de sloppenwijken en bekijken
het prachtige land.
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Een fantastisch resultaat, mede dankzij alle mensen die ons
werk enthousiast delen!
Omgaan met vragen en feedback
Dit staat op het lijstje voor volgend jaar. Wij vinden het
belangrijk om een gezamenlijk afspraak te maken over de
afhandeling van vragen en feedback. Van positieve kritiek
kunnen wij namelijk alleen maar leren!
5.2 Interne Communicatie

We maken onderscheid tussen externe & interne communicatie.
Ook de communicatie gaat steeds beter lopen. Voor de externe
communicatie worden alleen digitale middelen gebruikt, net als
voor de interne communicatie met Afrika. Verder is het Nederlandse
kantoor aan de De Ruyterkade het meeting point voor alle
betrokkenen en vrijwilligers, waar op wekelijkse basis wordt gewerkt.
5.1 Externe Communicatie
Website
We gebruiken onze website om de basisinformatie over ons
werk te presenteren. Via andere kanalen zoeken we interactie
met ons publiek. De structuur van de website komt overeen
met de indeling van de organisatie, zodat we duidelijk en
consistent naar buiten treden.
Nieuwsbrief
Maandelijks sturen we per mail een nieuwsbrief naar meer
dan duizend lezers. Deze is te lezen in het Nederlands
en het Engels. In de nieuwsbrief houden we een mix van
nieuwsberichten aan: iets nieuws, iets over sponsoring,
successen in het kort en een bedankje aan iemand of
organisatie die iets moois heeft gedaan.
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Facebook
Op Facebook presenteren we ongeveer drie keer per week
nieuwtjes, mooie foto’s, korte filmpjes en like-acties. In
anderhalf jaar tijd hebben we ruim 1.100 volgers gekregen!

Minimaal eenmaal per jaar zullen de landen daarom bezocht
worden door iemand uit het management of bestuur van de
stichting. En middels de Hockey Dreams komen er jaarlijks
coaches naar Nederland. In 2014 zal een stagiaire van de
opleiding International Sports Management & Business
(ISMB) twee maanden stagelopen in Zambia en werken aan
de verbetering van de communicatie. Ook sponsort Kadish
computercursussen voor de coaches, zodat zij beter leren
communiceren op lange afstand.
Communicatie in team NL
Kadish mag rekenen op de inzet van veel vrijwilligers. Erg
bijzonder dat zoveel mensen zich aansluiten en met grote
regelmaat op het kantoor werken. Minstens een dag in de
week zijn alle bureau’s bezet en wordt er gewerkt aan de
verschillende plannen en programma’s. Om het Kadishgevoel te versterken wordt elk nieuw seizoen (start in
september) geopend met een teamdag. Als er nieuwe
beslissingen moeten worden genomen, wordt er soms een
brainstormsessie met het team georganiseerd. Besluiten
worden goedgekeurd door het bestuur. Soms wordt er
tijdens de lunch een lunch-BOX gepresenteerd. Dat is een
tussenpresentatie van een teamlid, zodat de rest ziet waar
hij of zij mee bezig is.
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5. COMMUNICATIE

Communicatie met contactpersonen in Afrika
Het contact met de coaches in Afrika loopt veelal via internet:
mail, skype, whatsapp en facebook. Gelukkig vele manieren
om de hoogte te blijven, ondanks dat de verbetering hiervan
één van de grootste uitdaging voor het komende kaar is.
Elk land heeft één verantwoordelijk aanspreekpunt, die
contact houdt met het kantoor in Amsterdam. Toch is het
niet voldoende om de band tussen noord en zuid optimaal
te houden.
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Dat gaat soms wat langzamer dan we zouden willen, maar
stapje voor stapje gaan we vooruit. Sammy, Floyd en Elvis,
de coaches die naar Nederland kwamen voor hun Hockey
Dream bewezen echte helden te zijn. Hun tijd hier was één
van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. De inzet van
Jelle en Corine om het hockeystadion op te knappen in
Oeganda een andere. Maar bovenal is de flow, de feeling die
Kadish meebrengt, het mooiste hoogtepunt. Kadish verbindt
en zal dat steeds meer gaan doen!

Een jonge organisatie
opstaan hoe alles het
gave dingen die we al
als een kans om een

als de onze leert met vallen en
beste verloopt. We zijn trots op de
hebben bereikt en zien volgend jaar
aantal zaken beter aan te pakken.

6.1 Wat ging goed en wat kan beter?
Wat ging er goed?
Kadish heeft zich gevestigd in Nederland als een serieuze
organisatie binnen de hockeywereld. We hebben bewezen
doelen te kunnen halen en dromen te kunnen realiseren.
Wij streven naar professionaliteit en dat is te zien in onze
uitstraling en het werk van de vrijwilligers. Daarnaast willen
we pionieren en creatief zijn in fondsenwerving. Je handje
ophouden werkt niet meer.
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We hebben veel tijd en energie gestoken in het fundament
van de stichting. Met het verkrijgen van de ANBI status, de
vernieuwde organisatiestructuur, een eigen kantoor en een
vast team van ongeveer tien vrijwilligers is dat in Nederland
gelukt. In Zambia begint het ook goed vorm te krijgen,
doordat we daar nu focussen op tien coaches. Die krijgen
de kans om hun leven te veranderen. In ruil daarvoor zetten
zij zich in voor hun passie.

6.2 Plannen 2013-2014
Een quick overview van onze plannen voor het komende
jaar:
•
De African Hockey eXperience een succes laten 		
worden
•
Professionalisering van het Nederlandse kantoor
•
Samenwerking opzetten met andere 				
hockeystichtingen en een statement maken richting 		
de FIH met als doel zichtbaarheid op het WK hockey
in Den Haag.
•
Start van een sterk meisjes hockey programma in 		
Zambia
•
Een nog grotere betrokkenheid realiseren in 			
Nederlandse hockeykringen
•
Een financiële buffer opbouwen waarmee we de 		
huidige programma’s in ieder geval nog twee 			
jaar kunnen laten doorlopen en waarmee 			
geïnvesteerd kan worden in nieuwe programma’s.
Je leest het is ons volgende jaarverslag…
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6. TERUGBLIK EN
VOORUITBLIK

Wat kan beter?
De interne communicatie tussen de landen en Kadish
in Nederland kan zeker beter. Cultuurverschillen en ook
technische mogelijkheden zitten ons in de weg, maar worden
met de dag beter. Door de snelle groei van de organisatie
moet er over een aantal processen en procedures nog
verder worden nagedacht. Bijvoorbeeld het voorbereiden en
begeleiden van gastgezinnen voor de coaches in Nederland
verdient meer aandacht. Ook moeten we toewerken naar
stabiele inkomsten die jaarlijks terugkeren. Eén van de zaken
die we daarvoor beter zouden kunnen regelen is een vaste
database van bestaande donateurs. Dan zijn er nog talloze
kleine dingen die beter hadden kunnen gaan, maar al met al
zijn we ontzettend tevreden over de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar.
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Het bestuur zoals gestart in september 2012:
Voorzitter
Gijs Hardeman
Penningmeester
Sander Droog
Secretaris 		
Bert Remmerswaal

Termijn

Interim tot
augustus 2014
Interim tot
augustus 2014
Stopt eind 2013

Nevenfuncties

Oprichter Kadish
Eigenaar van Team op Stap
Eigenaar webshop-bedrijf
‘Voor jouw club’
Hockeytechnische zaken

Een officieel hoofdstuk in ons eerste officiële jaarverslag. Hier willen
we graag vermelden hoe we onze organisatie runnen, welke keuzes
we maken met het geld van onze donoren en sponsoren, en hoe we
contacten onderhouden met de mensen die bij ons betrokken zijn.

7.2 Verantwoording van de besteding van sponsorgeld
We doen natuurlijk ons uiterste best om al het geld zo goed
mogelijk terecht te laten komen. En dat gaat eigenlijk heel erg
goed. In het hoofdstuk over de jaarrekening en financiën kun
je zien waar elke euro van ons is terechtgekomen. Natuurlijk
maken we kosten bij de bedrijfsvoering. We hebben de
intentie om dit kostenpatroon zo laag mogelijk te houden en
proberen daar ook creatief mee te zijn. Veel spullen worden
gedoneerd en iedereen is vrijwilliger. De kosten zullen met de
opbrengsten meegroeien en soms zullen we een investering
gaan doen die hopelijk weer meer geld op gaat leveren. Die
ondernemende instelling willen we graag nastreven.

7.1 Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie leden: voorzitter, secretaris en
penningmeester. De functies zijn in het eerste jaar ingevuld
door Gijs Hardeman, Bert Remmerswaal en Sander Droog.
Nu de stichting tegen het einde van 2013 is uitgegroeid naar
een grotere organisatie met verschillende functies en taken,
zullen de bestuursfuncties ook opnieuw worden bekleed.
Dit voorkomt dat de uitvoerende en de controlerende taken
door dezelfde personen worden gedaan, zoals de situatie
zich nu voordoet. Begin 2014 zal actief worden gekeken
naar de vorming van een nieuw bestuur. Er is intussen al
een shortlist met kandidaten samengesteld. Het bestuur
ontvangt geen salaris. Wel een onkostenvergoeding indien
zij kosten maken voor de stichting.

7.3 Optimale relatie met belanghebbenden
Wij zijn ontzettend blij met alle support en medewerking
die we hebben gekregen in de eerste anderhalve jaar!
Wij doen daarom ook erg ons best om alle contacten met
belanghebbenden goed te onderhouden en verder uit te
bouwen. We hebben veel persoonlijk contact met onze
coaches en contacten in Afrika. We zorgen voor voldoende
uitdaging en verbinding met onze vrijwilligers, zodat zij
wekelijks een dag op kantoor komen werken. Daarnaast is er
regelmatig contact met onze partners en suppliers en dat gaat
ook aardig, omdat de meesten in ons persoonlijke netwerk
zitten. We houden onze nieuwsbrieflezers maandelijks op de
hoogte en onze volgers op Facebook meerdere malen per
week. In de komende jaren zullen we de relatie met onze
donoren verder gaan uitbouwen.

7. VERANTWOORDINGSVERKLARING

BESTUUR EN GOVERNANCE
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Functie

39

8.1 Financieel beleid
De Kadish Foundation wil een volkomen doorzichtig financieel
beleid voeren. Continuïteit, integriteit verantwoording en
volledige transparantie staan centraal. Daarbij uiteraard
rekeninghoudend met een adequaat financieel beheer en
de belangen van alle stakeholders van de organisatie. In de
toekomst zal het beleid verder invulling krijgen middels de
volgende punten:

Het boekjaar van de Kadish Foundation loopt statutair van 1
september tot en met 31 augustus. Omdat de stichting in juni
2012 is opgestart, wordt in deze jaarrekening verslag gedaan over
de periode juni 2012 t/m augustus 2013 (d.w.z. 15 maanden).
Om dezelfde reden zijn er geen vergelijkende cijfers van
voorafgaande jaren opgenomen in dit verslag. Dit jaarverslag
heeft geen goedkeuringsverklaring van een accountant. We
beschikken nog niet over voldoende geld om de kosten voor een
financieel controleur te kunnen dragen. Volgend verslagjaar hopen
wij onze boeken wel te laten goedkeuren door een accountant.
De jaarrekening is opgesteld volgens de ‘Richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen (aangepast 2011)’. Bij het
samenstellen van de jaarrekening zijn ook de aanbevelingen
van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI)
en het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) meegenomen.
Daarnaast zijn, voor zover al mogelijk, de eerste stappen gezet
voor toekomstige deelname aan de nationale Transparantprijs.
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Begroting
•
De stichting zit nog in de opstartfase van haar 		
bestaan. Zodra sprake is van een voldoende niveau 		
aan reserves, zullen wij starten met het toepassen 		
van een adequaat begrotingsbeleid voor de 			
organisatie en onze projecten/programma’s.
•
Daarbij zal sprake zijn van een conservatief 			
begrotingsbeleid: bij het opstellen van begrotingen 		
wordt het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd 		
bij verwachte uitgaven en verwachte inkomsten.
Vermogen/Belegging
•
Het is bestuursleden c.q. het bestuur niet toegestaan
overtollige kasgelden te beleggen in rentedragende 		
leningen, effecten of overige waardepapieren.
•
Tot aan het bedrag van de deposito-garantiesom 		
wordt gespaard bij één bank.
Overheadkosten
Goed beheer en volledig transparantie brengen (relatief)
hoge kosten met zich mee. Omdat de stichting graag wil dat
het geld van onze donateurs zoveel mogelijk bestemd wordt
voor het ontwikkelen van sportcoaches in Afrika passen we
de volgende maatregelen toe:
•
Het kostenniveau wordt periodiek kritisch bekeken;
•
De interne streefnorm is gesteld 20% van de lasten;

Kadish Jaarverslag 2012-2013

8. JAARREKENING EN
FINANCIËLE TOELICHTING

Besteding doelstellingen
•
Streven is om tenminste 80 % van de ontvangen 		
middelen te bestemmen voor de doelstellingen 		
van de organisatie;
•
Geoormerkte giften en donaties blijven geoormerkt.
Een financieel overschot bij oplevering van projecten
zal besteed worden aan min of meer vergelijkbare 		
projecten.
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•
•
•

•

•

De overheadkosten worden zoveel mogelijk afgedekt
door geoormerkte donaties van sponsoren;
Internet, Facebook en e-mail worden zoveel mogelijk
gebruikt voor communicatiedoeleinden;
Dienstverleners en partners verrichten diensten 		
tegen gereduceerde tarieven, zodat onafhankelijkheid
en objectiviteit gewaarborgd blijft;
Het jaarverslag wordt ook gebruikt als 				
promotiemateriaal in plaats van brochures en dure 		
campagnes;
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris,
wel een minimale onkostenvergoeding.

BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013

8.2 Jaarrekening juni 2012 - aug 2013
Het resultaat in het eerste boekjaar van de stichting is positief
en bedraagt €4.945. Ontvangen gelden via verschillende
acties ter promotie van het bestaan van de stichting en onze
doelstellingen overstijgen de gemaakte opstartkosten.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN, GRONDSLAGEN
VOOR RESULTAATBEPALING EN DE
KOSTENTOEREKENING
Richtlijnen
De richtlijnen en deze jaarrekening hebben tot doel
belanghebbenden meer inzicht te verschaffen in:
De besteding van de middelen.
De fondsenwerving en de daarmee samenhangende
kosten.
De kosten van beheer en administratie.
De financiële positie van de Kadish Foundation.
Stelselwijzigingen
Het verslag vertoont de eerste jaarrekening van de stichting en
derhalve hebben zich er geen stelselwijzigingen voorgedaan
t.a.v. voorafgaande verslagperiodes.
Toelichtingsgrondslagen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen verkrijgingsprijs. In de vermogensopstelling en
de staat van baten en lasten zijn verwijzingen opgenomen
die naar de respectievelijke toelichten verwijzen.

onttrekkingen uit de reserve dient te geschieden vanuit de
resultaatbestemming.
Resultaatbestemming:
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Donaties en giften worden verantwoord op het moment dat
zij ontvangen zijn op de bankrekening van de stichting.
Salaris en vergoedingen:
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. De
Kadish Foundation vergoedt gemaakte onkosten, tegen
maximaal de fiscaal toegestane norm.
Kostentoerekening:
Gezien de opstartfase van de stichting vindt er nog geen
nadere onderverdeling van de kosten plaats. Derhalve
worden er ook nog geen kosten vanuit het beheersapparaat
toegerekend aan programma’s en/of projecten.

Liquide middelen:
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije
beschikking van de stichting.
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Continuïteitsreserve:
Deze reserve staat ter vrije beschikking van de stichting
en dient ter dekking van de risico’s op korte termijn en om
zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan
haar verplichtingen kan voldoen. De toevoegingen aan en
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Vreemde valuta:
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
zijn in de jaarrekening verwerkt tegen actuele koersen.
De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de
administratie en beheerskosten.

45

8.3 Toelichting op de jaarrekening
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Kosten Eigen Fondsenwerving
Het CBF hanteert hiervoor een norm van maximaal 25%
gemiddeld over 3 jaar. Zodra wij onze opstartfase zijn
gepasseerd en inzicht hebben in de mogelijkheden en
behoeften in onze doellanden en fundraising via andere
kanalen, zullen wij hier een interne streefnorm voor
vaststellen. In 2012-2013 bedraagt dit percentage 6,50%.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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Kosten Beheer en Administratie
Dit betreft kosten die Kadish moet maken in het kader van
de beheersing, administratievoering en verantwoording aan
derden. Toerekening aan doelstellingen of fondsenwerving
is niet toegestaan. Ook hier geldt dat zodra wij opstartfase
zijn gepasseerd, wij hiervoor een interne streefnorm zullen
formuleren en opnemen in ons beleid.
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DANKWOORD

TOELICHTING OP DE BALANS PER
31 AUGUSTUS 2013

Onze dank gaat uit naar het hele team dat Kadish heeft
gemaakt tot waar we nu zijn. We hebben het gedurfd te
dromen en ook waargemaakt. En we willen de mensen die
zich hebben ingezet voor dit jaarverslag nog speciaal bedanken. Rick Verkaar voor een financiële uitstraling waar
menig bedrijf U tegen kan zeggen. Yvonne Gilles, die als
echte InDesign Pro de look en feel top heeft verzorgd en
Rian Lanenga die alle inhoud en eindjes aan elkaar heeft
geknoopt, zodat dit een topverslag is geworden van ons
eerste anderhalve jaar.

Kadish Foundation				
W: www.kadish.nl
De Ruyterkade 139				
M: info@kadish.nl
1011 AC Amsterdam				
F: www.facebook.com/Kadishfoundation
ABN AMRO: NL10ABNA0428353835						
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Redactie						
Tekst en eindredactie: Gijs Hardeman en Rian Lanenga.
Jaarrekening en toelichting: Rick Verkaar.
Vormgeving: Yvonne Gillis.
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