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Voorwoord
Investeren in de toekomst
‘Wie is er verantwoordelijk voor jouw toekomst?’
Deze vraag stelde ik op het schriftelijke examen dat de coaches in Zambia moesten afleggen aan het einde
van hun coachcursus. Het was een bonusvraag en het antwoord hadden we vele malen besproken tijdens de
cursus. ‘Jijzelf’ is natuurlijk het antwoord. De enige die bepaalt of het een mooie of lelijke toekomst is, ben
jijzelf. Ik hoop dat van alle lessen deze het langste blijft hangen bij onze coaches.

Bij Kadish in Nederland zijn wij, de vrijwilligers, verantwoordelijk voor de toekomst van Kadish. En hoe
klein we ook nog zijn, Kadish Nederland is uit zijn voegen gebarsten in het afgelopen jaar. Dat komt enerzijds door het succes van de feel good factor (veel hockeyers dragen ons een warm hart toe). Anderzijds
komt het ook door onze eigen inzet om een professionele Foundation te bouwen. We hebben hard gewerkt
en zoveel mogelijk officieel en goed geregeld (KvK, Belastingdienst, ANBI-status, website, Facebook, een
interne server etc). We hebben eigenlijk teveel tijd geïnvesteerd als je kijkt naar de omvang van de stichting,
maar mocht het ineens snel gaan dan zijn we er klaar voor. Wij hebben alvast geïnvesteerd in de toekomst
van Kadish, want we are here to stay. Kadish is geen eendagsvlieg, maar een stichting die zich wil vestigen
tussen bestaande stichtingen die door middel van sport de wereld een klein beetje beter maken.
Nu komen we echter op een punt dat al die verschillende processen die nu lopen, die ervoor zorgen dat Kadish professioneel aan de slag kan, teveel worden voor vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben we daarom
een eerste stap gemaakt met investeren in mensen binnen de organisatie in Nederland (zoals we ook ooit
zijn begonnen met investeren in coaches in Zambia). Hopelijk kunnen we dit uitbouwen en is Kadish over
een paar jaar een gezonde organisatie waar jonge sportmanagers werken en ervoor zorgen dat Afrikaanse
jongens en meiden door hockey hun eigen toekomst kunnen veranderen.
We hebben heel veel dromen, hopelijk komen ze uit. Dat doen ze echter niet spontaan. Daar is hard werk,
investering en een beetje geluk voor nodig.
Investeer jij mee?

Gijs Hardeman
Founder en Operational Manager

‘Wie is er
verantwoordelijk
voor jouw
toekomst?’
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Hoofdstuk 1

1.1 Introductie
De Kadish Foundation biedt Afrikaanse jongeren
een betere toekomst door en door middel van hockey. Kadish creëert maatschappelijke kansen in een
gezonde sportomgeving. Zij voorziet de coaches van
hockeykennis en educatie mogelijkheden, zodat zij
de hockeysport op een professionele en duurzame
manier kunnen opbouwen. De coaches komen allemaal uit ‘compounds’ en ze worden gestimuleerd
om zich zowel maatschappelijk als persoonlijk te
ontwikkelen en een toekomst op te bouwen. Dankzij
de Kadish coaches kunnen honderden Afrikaanse
kinderen leren, sporten en plezier maken.
1.2 Landen
Kadish is actief in verschillende landen, maar per
land verschillend. In onze visie zeggen we dat we
over tien jaar in tien landen actief willen zijn. Hiermee spreken we een ambitie uit waarbij we meerdere landen kunnen bedienen, maar we zijn natuurlijk
afhankelijk van de fondsen en lokale capaciteiten en
ontwikkelingen. Hieronder de landen waar we nu
het meest actief zijn.
Zambia – De bakermat. Hier
begon het en hier ligt de focus. In
Zambia willen we een duurzame,
gezonde en gestructureerde
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organisatie bouwen. We hebben hier tien coaches
in dienst (die we in de volgende paragraaf zullen
voorstellen) en runnen verschillende programma’s
die ook in andere landen worden gekopieerd.
Speerpunt in Zambia is de professionalisering van
de lokale organisatie Kadish Zambia. Zodra dit een
officiële entiteit is, komen er weer meer mogelijkheden.

Malawi – Met de komst van
coach Geoff naar Nederland voor
zijn Hockey Dream in de zomer van
2014 was de doorstart van Kadish
in Malawi (na het bezoek van Nederlanders Jelle
en Corine in 2013) een feit. Geoff is voortvarend te
werk gegaan en heeft zijn eerste kampen in Malawi georganiseerd. Hij is momenteel bezig met de
vorming van de lokale organisatie. Jelle en Corine
hebben aangegeven dat zij vanuit Nederland als accountmanager voor Malawi gaan werken.

Zimbabwe – Met de komst van
coach Prince naar Nederland voor
zijn Hockey Dream in de zomer van
2014 heeft Kadish een start gemaakt in Zimbabwe.
Hoe dit zich gaat vormen is nog onbekend. Materiaal
wordt al wel sporadisch die kant opgestuurd.

Wat is Kadish?
Zuid-Afrika – Dit is geen focusland voor Kadish, omdat er al veel
hockey is in Zuid Afrika. Wel leuk
om er enigszins betrokken te zijn
omwille van de verbinding tussen de zuidelijk Afrikaanse landen. De coach die in 2013 in Nederland
is geweest voor zijn Hockey Dream heeft weinig
vervolg gegeven aan zijn komst. In Kaapstad helpen
we een particulier initiatief aan materialen zodat
hockey binnen het sportprogramma in enkele scholen in sloppenwijken kan worden opgenomen.

Oeganda – Was voorheen een
focus land van Kadish en er is
reeds veel geïnvesteerd. Helaas
hebben we moeten concluderen dat
de verantwoording te wensen overliet en dat er een
eenzijdige balans was ontstaan waarin Kadish NL
te veel leading werd. Voorlopig hebben we even een
stop op de ontwikkeling gezet. Belangrijk hierbij

is dat er een accountmanager vanuit NL bezig gaat
met dit land en dat de lokale organisatie prioriteiten
gaat stellen.
Kenia – Opgestart door een
particulier initiatief dat zich heeft
aangesloten bij onze stichting.
Kadish Kenia was geboren, maar
ook snel weer ter ziele vanwege het wegvallen van
de Nederlandse accountmanager. Het project heeft
zeker potentie, maar zolang er geen Nederlandse
accountmanager is, zijn er geen mogelijkheden. Materiaal wordt wel sporadisch gestuurd en contacten
worden onderhouden.

1.3 Het Team NL
Van links naar rechts: Sander Droog (Sales), Sasha Lukasik (Extern Communication), Gijs Hardeman (Founder & Operational Manager), Malou Janssen (Intern Communication), Sebastiaan van de Kasteele (Project
Manager).
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Hoofdstuk 1
1.4 De coaches in Afrika
De coaches uit Zambia vallen officieel onder het
coach programma. Dit team staat onder leiding van
Floyd Chomba. Hij geeft leiding aan de Zambiaanse
coaches en is het centrale communicatiepunt met
Nederland. Hij doet alle fondsenaanvragen vooraf
en verantwoording achteraf.
Floyd vertelt graag over zijn team:

Tionge Mwale
Tionge was betrokken bij het Super 5-team en met
haar eigen project introduceerd zij hockey op scholen. Ze had zowel bij de Super 5-League als bij het
hockey in de SOS kinderdorpen een groot aandeel.
Tionge doet momenteel een studie aan de andere
kant van het land en is (tijdelijk?) uit het programma.
Samuel Tagwireyi
Samuel is een Junior Coach en buigt zich over het
introduceren van
hockey in de wij-

Floyd
Chomba

ken. Hij is momenteel coach van twee jongensteams:
eentje met de leeftijd t/m 12 jaar en de andere t/m
14 jaar. Met deze beide teams heeft hij de tweede
plek gewonnen bij de Teulings League, waarvoor hij
is gekroond tot ‘Coach of the Year’.
Kelvin Mbulo
Kelvin is ook een Junior Coach voor de kids uit de D
en E. Eén van zijn taken is het introduceren van hockey op scholen en hij is coach van een jongensteam
t/m 14 jaar. Met dit team won hij de eerste plek bij
de Teulings League. Naast zijn functie als coach, is
hij ook ‘Assistant Store Manager’.
Martha Kalomo
Martha is een Senior Coach en is daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hockey
op scholen. Onlangs heeft ze dit op twee scholen
kunnen bewerkstelligen; de Chaisa Basic School en
in het SOS kinderdorp. Ze is coach van kinderen uit
dit dorp, een team voor jongens t/m 12 jaar en eentje voor meisjes t/m 12 jaar. Met het meisjesteam
behaalde ze dit jaar de tweede plaats in de Teulings
League en uit haar team kwam ‘The Best Player of
the Year’ onder de 12 jaar.

Elvis Bwalya
Elvis is een Junior Coach
en is Manager van het
Super 5-team. Daarnaast
is hij ‘Project Manager’
van alle coaches. Hij coacht een jongensteam t/m 12 jaar en is daarnaast
ook coach bij Tigers Hockey Club. Hij won
de eerste prijs bij de Teulings League met zijn
jongensteam.

Makayi Mundayi
Makayi is een Junior Coach en is daarnaast
verantwoordelijk voor het introduceren van
hockey in de wijken. Daarnaast heeft ze
de gerespecteerde taak op zich genomen om lessen te geven over hygiene.
Ze heeft zich ook ontfermd over de
kleinste kids (Special Juniors) en geeft
training aan hen.

Jeff M Moonga
Jeff is een Senior Coach, een keeperstrainer en ook de Umpires Manager. Hij coachte
de keeper die zich kwalificeerde voor de Africa
Youth Olympics, heeft zichzelf weten te plaatsen
als scheidsrechter tijdens het toernooi en heeft ook
een andere vrouwelijke scheidsrechter opgeleid.
8

Kadish Foundation

Wat is Kadish?
Team Zambia

Blessing M Lowole
Blessing is een Junior Coach en met zijn project introduceert hij hockey op scholen. Hij deed mee aan
de Super 5’s en zette zich daarvoor ook in voor het
Girls Programm. Hij heeft hockey geïntroduceërd op
de Mutambe Basic School samen met Shadreck.

Shadreck Katele
Shadreck is een Junior Coach en met zijn project
introduceert hij ook hockey op scholen in de buurt.
Hij deed dit onder andere bij Olympafrica en op de
Mutambe Basic School, samen met Blessing. Daarnaast is Shadreck de Store Manager in Zambia.

Jaarverslag 2013-2014
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Hoofdstuk 2

2.1 Visie
Als Kadish tien jaar bestaat, 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.
2.2 Missie
Kadish wil voorzien in de primaire behoefte van
vrijwilligers in de sport, in ontwikkelingsgebieden
wereldwijd, door het bieden van een financiële
toelage, goederen en diensten die het lokale werk
ondersteunen.

2.3 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. Kadish steunt hockeycoaches uit de sloppenwijken door hun een vergoeding te geven, zodat zij
in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien.
Zo verdwijnen ze niet van het veld en blijven zij hun
10
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kennis overdragen op anderen. Daarnaast verzorgt
Kadish de randvoorwaarden zoals hockeymateriaal,
trainingsondersteuning en maatschappelijke ondersteuning door de coaches naar school te laten gaan.
Zo creëert Kadish professionals in de sport die
zichzelf ontwikkelen en daarmee ook hun (hockey)
omgeving.
2.4 Kernwaarden
Wij laten ons leiden door vijf belangrijke waarden die we allemaal onderstrepen:

• Intrinsieke motivatie: we zijn hier, omdat we hier willen zijn!
• Duurzaamheid: we werken aan morgen, volgende week, volgende maand,
volgend jaar, de volgende eeuw
• Innovatie: we denken ‘out of the box’
en komen met ingenieuze oplossingen
voor problemen
• Role models: onze coaches geven het
goede voorbeeld en zijn het stralende
middelpunt van Kadish
• Groei faciliteren: wij vertellen de coaches niet wat ze moeten doen, we geven
hun ideeën de ruimte.

Een te gek gaaf hockey doel!
2.5 Doelstellingen
Dit zijn de doelstellingen van Kadish in het jaar
2013-2014 met de behaalde resultaten:

Fondsenwerving
1e editie African Hockey eXperience organiseren met minimaal
10 deelnemers:
Net niet gelukt. Wel hadden we 8
deelnemers die gezamenlijk € 15.581,21 euro hebben opgehaald. Pluspunt is absoluut dat we hiermee
de organisatie een grote financiële impuls hebben
gegeven en daarnaast een schitterend programma
hebben neergezet.

Minimaal drie subsidieaanvragen doen:
Gelukt. Zowel bij de Rabobank, Keen Footwear als Wings Of Support (WOS, stichting
van het personeel van de KLM) is een aanvraag ingediend. De Rabobank en Keen Footwear heeft onze
aanvraag afgewezen, maar WOS heeft hem goed gekeurd en daarmee alle Hockey Camps gefinancierd
voor komend jaar.

Organisatie
Beloningen mogelijk maken voor vrijwilligers:
Gelukt. We hebben twee vrijwilligers een
vrijwilligersvergoeding kunnen betalen. Door deze
vergoeding zijn deze vrijwilligers behouden voor
Kadish en hebben zij meer dan evenredige inkomsten binnen gehaald.

Verbetering structuur en organisatie kantoor:
Redelijk gelukt. Door de aard van
de organisatie waarbij met vrijwilligers wordt gewerkt veel verloop gehad. Dit is een
uitdaging om te verbeteren door langdurige samenwerking op poten te zetten.

Score 4 Kadish doorzetten en
minimaal tien teams vinden:
Bijna gelukt, 7 teams hebben zich
ingezet voor Kadish.

Bedrijfssponsoren vinden:
Niet gelukt. Alleen de reeds bekende bedrijven hebben gedoneerd. Weinig tot geen
extra fondsen hieruit verkregen.
Materiaal
1000 sticks inzamelen van goede kwaliteit:
Zeker gelukt. Door een zeer succesvolle facebook actie “de stick challenge” bijna 3000
sticks ingezameld.
Kwaliteitsimpuls in alle programma’s:
Gelukt. Elke programma heeft een ontwikkeling door gemaakt.

Zambiaanse tak verder ontwikkelen:
Gelukt. Zambia is een stronghold in de
organisatie. De tien coaches werken steeds
gestructureerder. Zij maken een planning
vooraf met een begroting en evalueren gezamenlijk
achteraf. Belangrijk blijft hun persoonlijke ontwikkeling.

Jaarverslag 2013-2014
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2.6 Partners en Suppliers
Onze partners helpen ons voornamelijk door het
kosteloos aanbieden van diensten waardoor wij
onze organisatie kunnen runnen. Onze suppliers
zijn mensen of bedrijven die materialen doneren
waardoor we kosten besparen.
Sponsoren

Tragaluz is specialist in het ontwerpen, produceren en realiseren van ervaringsgerichte games, teamtrainingen
en cultuurontwikkelingstrajecten. Zij sponsoren
Kadish jaarlijks met 365 euro en doen dat al vanaf
het begin. Daar kunnen wij wat mee!
Partners

LastMoment
Verzorgt het webdesign en heeft de
websites Kadish.nl en africanhockeyexperience.nl gebouwd.
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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.
Klap
Makelaar in assurantiën, biedt
kantoorruimte in Amsterdam
Voor jouw club
Creëert de webshop voor de
AHX

Hordijk & Hamer notarissen
Hebben de oprichting van de
stichting verzorgd en de
notariële acte.

Een te gek gaaf hockey doel!
Suppliers

Jaarverslag 2013-2014
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Hoofdstuk 3
3.1 Kadish Coach Programma
Het Kadish Coach program is het programma dat
zich focust op de coaches. Kadish ziet de coach als
middelpunt van de organisatie. Zij zijn de organisator, de uitvoerder, het hart van de zaak. Daarnaast worden zij role models voor kinderen uit de
compounds. Kinderen zien hen als voorbeelden en
zullen zich beter gaan gedragen als de coach goed
is. Kadish heeft ruimte voor tien coaches in Zambia.
Zij worden in paragraaf 1.4 voorgesteld. Deze groep
werkt aan de gemeenschappelijke doelen, zoals de
5s league en de hockeykampen. Daarnaast zijn ze
actief met een eigen hockeyproject en werken ze op
hun eigen club. Belangrijkste is dat ze werken aan
hun eigen toekomst door een opleiding te volgen.
In de andere landen werken we ook met coaches
samen, maar zij vallen niet onder het coach programma. Dit komt doordat hier nog geen fondsen
voor zijn of omdat de lokale organisatie hiermee
ontwricht wordt (bijvoorbeeld 1 coach wel betalen en de anderen niet). Het komende jaar gaan we
focussen op de persoonlijke ontwikkeling van de

coaches door het opstellen van een personal development plan per coach.

3.2 Hockey Dreams
Voor de Kadish Coaches organiseren we de Hockey
Dreams; een vier weken durende trainingsstage in
Nederland. De coach draait mee als staflid bij enkele
SportWays hockeykampen en bezoekt Nederlandse
hockeyclubs om te zien hoe zij werken. Op deze
manier krijgt de coach een intensieve, maar leuke
ervaringsstage en leert hij of zij enorm veel over
training geven, kamporganisatie en het beleid van
clubs. Wij proberen de lokale (hockey)gemeenschap een gedeelte te laten financieren, zodat de
betrokkenheid groter wordt en er bij terugkomst
een motivatie is om de opgedane kennis te delen. In
de zomer van 2014 waren Geoff Winston Biya (uit
Malawi) en Prince Rufaro Mwale (uit Zimbabwe)
de uitverkoren coaches om deel te nemen aan de
Hockey Dreams. Zij hebben deze ervaring gezien als
iets unieks en zijn dankbaar voor de kansen die ze
hebben gekregen.

‘In Holland I had the chance to watch and train with top
clubs, had discussions with top coaches and captains
and saw games played at the highest level.
This has given me a lot of experience that I will be able
to share amongst coaches in Malawi.’
Geoff

‘I am more than humbled and grateful to the Kadish Foundation for allowing me this opportunity to take my
hockey journey to another level and
open my eyes to the possibilities.’
Prince
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Programma’s
De kinderen nemen zelf oude slippers en plastic mee
en maken tijdens de hockeykampen zelf scheenbeschermers.

3.3 Hockey Stixx!
Hockey Stixx! is het duurzame materiaalprogramma van Kadish. We proberen hard wear van goede
kwaliteit te verzamelen in Nederland en te verschepen. Dit krijgen we voornamelijk van particulieren,
maar ook via sportwinkels of hockeymerken. We
verschepen alleen spullen die lokaal erg duur, niet of
nauwelijks te krijgen zijn; zoals sticks, ballen, pionnen en keepersspullen. De overige materialen kopen
we lokaal, en we bekostigen het onderhoud van
hockeysticks en velden. De Kadish Coaches houden
bij welke materialen er binnenkomen, nummeren
ze, bewaren ze veilig en knappen ze eventueel op.
Om ownership te creëren bij de clubs, worden er
ook materialen voor een schappelijke prijs verkocht. Door te zorgen voor een ‘gezonde schaarste’,
is gebleken dat er goed voor de materialen wordt
gezorgd en er zuinig mee om wordt gegaan.
3.4 LAB
Vorig jaar nog Factory genoemd. Dit is een programma waarbij we innovatieve oplossingen voor
problemen verzinnen. We zijn bijvoorbeeld bezig geweest met de start
van een project
waar we zelf hockeyballen kunnen
maken, we hebben
alvast bekeken
of het mogelijk is
van hout sticks te
maken voor de allerkleinsten. Maar
het paradepaardje
is de zelfgemaakt
scheenbeschermers. Wij zorgen
voor wat materialen zoals scharen,
tape en andere fabricagemateriaal.

3.5 Girls Only (GO)
Er is vanuit Kadish een grote wens om een speciaal
programma voor meisjes op te richten. Hiervoor
missen echter nog de fondsen en we vinden dat we
moeten aansluiten bij een bestaande organisatie die
met meisjes werkt.
We willen hier
namelijk graag sociaal maatschappelijke componenten toevoegen
zoals bv gender
equality, HIV/
AIDS awareness
en health care
issues. We zijn
met een grote
internationale
NGO in gesprek,
maar dit is bij
het printen van
dit jaarverslag
nog niet definitief...

3.6 5s league
Uit Lusaka kwam het verzoek of zij een 5’s competitie konden organiseren vanuit Kadish. Dat hebben
we gedaan, omdat dit een ideale manier is voor
de coaches om zich te bekwamen voor het organiseren van een competitie met alle facetten die
daarbij komen kijken; schema’s, scheidsrechters,
regels opstellen, uitslagen beheren etc. Ze leren
samenwerken met elkaar en taken verdelen. En een
bijkomend voordeel, de spelers leren heel veel over
het spelletje. De voorspong die deze spelers hadden
ten opzichte van andere landen met het nieuwe 5’s,
was groot. Zambia was misschien wel het enige land
dat al maanden in deze spelvorm aan het spelen
was. Dit heeft hen geholpen om zowel de jongens als
de meiden zich te laten kwalificeren voor de Youth
Olympic Games in Nanjing China, een fantastisch resultaat voor deze veelbelovende hockeyers! Tijdens
de Spelen werden de meiden 11e en de jongens 7e,
een mooi resultaat voor een eerste aanwezigheid op
een toernooi van deze schaal.

Jaarverslag 2013-2014
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Hoofdstuk 4

4.1 African Hockey eXperience: een
kijkje in de Kadish-keuken
In juli 2014 (17 t/m 28 juli) vond de eerste editie
van de African Hockey eXperience (AHX) plaats. Een
groep van negen Nederlanders reisde af naar Lusaka, de hoofdstad van Zambia, om te ervaren wat
Kadish betekent voor de Zambiaanse gemeenschap.
De aanloop van het event kende een grote tegenslag
door het teruglopende aantal deelnemers. Door het
verlagen van het verplichte sponsorbedrag, hebben we het uiteindelijk toch voor elkaar gekregen.
De reis met negen deelnemers werd een daverend
succes. Iedereen was enthousiast, de samenwerking
met de Kadish coaches in Zambia verliep goed en
de impact op zowel de deelnemers als de Kadish
coaches was enorm.
Tijdens de AHX zagen de deelnemers zelf van
dichtbij hoe de coaches in Zambia leven en hoe zij
de hockey programma’s uitvoeren. We speelden een
2-daags toernooi samen met de coaches. Dit 5s toernooi was volledig georganiseerd door de coaches,
iets wat ze dagelijks doen in Zambia. Na het toernooi kwam het meest indrukwekkende gedeelte van
de week. Deelnemers gingen mee met de coaches
naar hun eigen projecten. Te voet liepen zij door de
arme wijken van Lusaka om daar op een sportveld
of op school te zien hoe een coach hockeytraining
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geeft op een plek midden in de compounds. De dag
erna had ook grote impact op de deelnemers toen
ze met de coaches meegingen naar hun huizen. Daar
werden ze ontvangen met een maaltijd en rondleiding door hun wijk. De dag werd afgesloten met
een groepsdiner bij coach Floyd thuis. Dansen, eten
en samen zijn op een plek waar je niet snel weer
terugkomt. Na deze indrukwekkende gebeurtenissen gingen we drie dagen naar Livingstone om de
prachtige natuur van Zambia te aanschouwen. Een
rafttrip op de Zambezi en een safari langs de oevers
laadden ons weer op voor het afsluitende hockeykamp in Lusaka. 180 Kinderen kwamen op dit kamp
af, dat wederom volledig georganiseerd was door de
Kadish coaches. De week werd afgesloten met een
dag in de stad. De coaches leidden ons rond langs
marktjes en iedereen kon zijn voorraad souvenirs
kopen. Al met al een bijzonder en indrukwekkend
programma!

Fondsenwerving
Evaluatie
De eerste editie van de AHX is op twee momenten
geëvalueerd; tijdens de voorbereiding, en na afloop
van het event. In de voorbereiding meldde een
aantal deelnemers zich af, waardoor de hele reis ter
discussie kwam te staan. In overleg is toen besloten
om het persoonlijke sponsorbedrag te verlagen naar
€1.500,-. om deelname laagdrempeliger te maken.
Uiteindelijk waren er negen deelnemers en we zijn
blij dat we met hen op reis zijn gegaan. Het annuleren van de AHX zou een verkeerd signaal afgeven
richting de Nederlandse hockeygemeenschap,
waardoor een volgende editie bijna onmogelijk zou
worden. Nu kunnen we het huidige succes en de
enthousiaste verhalen en beelden inzetten voor de
AHX 2015.

Verbeterpunten
-Van de negen deelnemers waren er
zeven uit eigen kring (vrijwilligers
van Kadish). Maar twee deelnemers
kwamen van buitenaf. Het doel
v
 an de AHX was juist om nieuwe mensen enthousiast te maken over Kadish.
-Veel deelnemers betaalden het sponsorgeld uit
eigen zak en zijn niet op zoek gegaan naar sponsoren. De AHX heeft juist als doel dat de deelnemers
sponsoren werven, waardoor de naamsbekendheid
van Kadish toeneemt.

Kosten
Voorbereiding + tickets

7386,65

Totaal

11702,09

Productie

4315,44

Opbrengsten
Inschrijfgeld

450

Sponsorgeld*

15581,21

Eigen bijdrage
Totaal

Verschil

9345

25376,21
13674,12

*H
 et weergegeven sponsorbedrag is exclusief eerdere
fondsenwerving van Sebastiaan en Hugo, omdat dit uit
boekjaar 2012 – 2013 komt. Inclusief deze fondsen is de
opbrengst 21305,21 euro.

Positieve punten
-Het event bleek een succes. De combinatie
en samenwerking tussen de deelnemers en
de Kadish coaches is goed verlopen.
-De coaches hebben een groot aandeel geleverd aan
het programma door zelfstandig een project te
organiseren.
-De AHX heeft een bedrag van €15.581,21 opgeleverd.
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Hoofdstuk 4
4.2 Score 4 Kadish
Score 4 Kadish is een fundraising actie waarbij sportteams geld ophalen door te scoren. Spelers uit het
team proberen zoveel mogelijk donateurs te activeren. De donateurs betalen per doelpunt dat het team
scoort een bedrag. Op die manier halen zij door te scoren, geld op voor de Kadish Foundation.
Team

Coach

Bedrag

De Haaskamp MC1

Hester

€1365,00

Hattem JB1

Sebastiaan

€668,50

Amsterdam JB1

Amsterdam MA1
Baarn JB1

Pinoké MC2

Civicum Dames 1

Jan Willem

€1293,00

Kiki

€515,00

Mariëlle Broekman

€326,00

Sander Droog

€315,00

Suzan Hendrickx

€ 521,00

€1293,-

€1365,-

€668,-

,
6
2
€3
€521,18

Kadish Foundation

€515,-

Fondsenwerving
4.3 Subsidies
Keen Footwear
We hebben een aanvraag gedaan voor 5000 euro om
een speciaal meisjesprogramma op te kunnen starten. De aanvraag is helaas niet goedgekeurd. Wel
was er een deadline voor deze aanvraag en kregen
we hem vlak voor de deadline onder ogen. Misschien
hebben we te weinig tijd kunnen besteden aan de
aanvraag. Het was wel een nuttige oefening om
doelen te beschrijven.
Rabo Share4More (Rabobank)
Bij de Rabo Share4More hadden we goede hoop op
een succesvolle aanvraag. Er is veel research gedaan en we hadden een intern persoon als adviseur.
De aanvraag was volledig gericht op fondsen voor
opleidingen van de coaches. Van de 15.000 euro die
we hebben aangevraagd konden we alle coaches
drie jaar voorzien van opleidingen. Rabo Share4More gaf echter aan dat de directe impact van sportprogramma’s op de educatieve ontwikkeling van
Zambianen (zoals het Kadish Coach programma) als
te gering wordt ervaren. Rabo Share4More vindt
dat een directe investering in de ontwikkeling van
onderwijs meer impact heeft op de lokale samenleving dan een investering via sport.

Wings Of Support (WOS)
Eindelijk! Onze eerste succesvolle aanvraag. Wings
of Support, de stichting van het personeel van de
KLM, steunt Kadish met bijna vijfduizend euro. Dit
geld mogen we gebruiken om zes meerdaagse junior
hockeykampen te organiseren in Zambia, alsmede
twee Super Junior hockeydagen (jongste jeugd). Wij
danken Wings of Support dat zij dit mogelijk maken!
Zie het schema voor de aangevraagde gelden en
voor welk kamp wat gebruikt kan worden. Voor
deze kampen hebben we een speciaal logo ontworpen bestaande uit de logo’s van beide organisaties.
Ook zijn er voor alle coaches voor het hele jaar
herkenbare wit met rode Kadish/WOS camp shirts
gemaakt.

Beeldmerk speciaal gemaakt voor de samenwerking tussen Kadish en Wings of Support

Fondsen toegekend door Wings of Support
Activiteit

Kosten

Opmerking

2 kampen 14/18 jr

€1000

2 x €500

1 Copperbeltkamp

€1000

Duurder ivm transportkosten

2 kampen 7/14 jr

1 Girls only kamp

2 Super junior days

1 Livingstone kamp
Totaal

€1000
€1000
€500
€100

2 x €500

2 x €250

€4600
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Hoofdstuk 4
4.4 Toffe initiatieven
Heel blij en verrast zijn wij met spontane toffe
initiatieven van mensen die ons werk steunen. Lees
maar eens wat er allemaal zomaar georganiseerd
wordt:

Jacob Minderaa
Deze SportWays goeroe en dj draaide 1 avond voor
Kadish en doneerde zijn salaris. Waarom? Omdat hij
het gaaf vindt wat wij doen. Top Jacob, dat geeft ons
een mooie boost! Keep Spinning!

Dopie dixo Virgiel
Tijdens de disco van studentenvereniging Dopie
werden er biertjes gedoneerd aan Kadish. Dit leverde een mooi bedrag van 202,40 op. Proost!

V.T.E.K.T.A: Van t één komt t ander
Zeg dat wel. Sander Droog, actieve vrijwilliger van
Kadish en oud lid van GCHC uit Groningen attendeerde deze mooie club oud-leden op onze stichting.
Prompt legden zij 250 euro in ons laatje. Er gaat
niks boven Groningen
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Goalie Lee
Geen keeper? Geen probleem. Goalie Maarten van
der Lee is in te huren als keeper bij Amsterdam. Doe
een leuke donatie aan Kadish en hij staat op goal. Zo
keepte hij al een paar honderd euro bij elkaar. Mooi
initiatief van een topgozer. Pak ze Lee!

Schoenen Special Sports
Oude voorraad maar gloednieuw. Special Sports
doneerde ongeveer 100 paar hardloopschoenen. een
gedeelte hiervan ging naar Afrika als cadeau voor
de coaches en de rest werd verkocht in Nederland.
Bijna duizend euro in het laatje. Dat liep dus erg
lekker!
HBS Heren 1
HBS Heren 1 speelde voor het
tweede jaar op rij met het logo van
Kadish op de mouw. In ruil
kreeg Kadish 10% van
hun sponsorinkomsten
op de after match
trui. Een tof initiatief is dat zeker!
In dit jaar kwam
er 517 euro
binnen. Met de
640 euro van
vorig jaar
heeft HBS
Heren 1 al
1157 euro
opgehaald
voor Kadish.
Chapeau heren!

Fondsenwerving
Afrikaanse Braai BMHV Baarn
Lekker BBQ-en op de BMHV voor Kadish. Tijdens
de laatste thuiswedstrijd van heren 1 organiseerde
dat team een Afrikaanse Braai. Lekker BBQ-en,
collectes en kinderen die voor 1 euro met een bal
langs een snelheidsmeter konden slaan om te zien
hoe hard ze konden slaan. Uiteindelijk is er 3364,33
opgehaald en gestort (op de cheque staat 3621,60
omdat ter plekke een telfout was gemaakt). In dit
bedrag zitten twee mooie bedrijfssponsoren van
Shape Holding en FTB Sport Medisch Centrum alsmede het scoren voor Kadish team BMHV JB1. Wat
een topclub!

De Stick Challenge
Een onverwacht maar groot succes! Bijna drieduizend sticks ingezameld. En dat allemaal doordat een
facebook bericht op de persoonlijke pagina van Gijs
volledig uit de hand liep. Hij wilde zijn persoonlijke
vrienden vragen wat extra sticks te doneren, omdat
KLM stopte met vliegen op Lusaka. De laatste twee
vluchten moesten ten volle worden benut. 1500 x
werd het bericht gedeeld en zo kwamen de sticks
uit alle windstreken binnenvliegen. Per honderden
tegelijk. Radio en media aandacht in RTV NoordHolland en De Gelderlander. De Kadish familie is
gegroeid en door het succes hebben we contact
gekregen met een nieuwe luchtvaartmaatschappij.
Dat belooft veel moois voor de toekomst!
Zie het oorspronkelijk Facebook bericht hier.

4.5 Overige fondsenwerving
Naast alle bovenstaande fondsenwervende acties
halen we ook nog geld binnen via wat kleinere initiatieven:

JustGiving
Via de fondsenwervingswebsite JustGiving konden
geïnteresseerden gemakkelijk een eigen actiepagina
oprichten, waarmee ze sponsorgeld voor Kadish
kunnen ophalen. Meer info: https://www.justgiving.
nl/nl/charities/171-kadish-foundation.
Dit kanaal is ook gebruikt voor de inkomsten van
Score 4 Kadish en de AHX.
Webshop
Via onze webshop kunnen hockeyclubs of individuele kopers hockeykleding bestellen. Dit verdient
volgend jaar meer aandacht.

Donaties via de site
Via de site kan er rechtstreeks gedoneerd worden
door op de DONEER button te klikken. Je kunt dan
gemakkelijk via Ideal een donatie doen. Komend
jaar gaan we werken met een nieuw systeem:
Crowdfunding voor Clubs. Via de DONEER button
kom je straks rechtstreeks op de Kadish pagina van
CrowdFunding voor Clubs:
www.crowdfundingvoorclubs.nl/kadish

Bedrijfssponsoren
We zijn natuurlijk altijd op zoek naar sponsoren van
alle soorten en maten. Vooral bedrijven staan op
onze verlanglijst om te benaderen, maar we zijn ons
er ook terdege van bewust dat we voor bedrijven
ook iets te bieden moeten hebben. Dit jaar zijn we
hier door tijdgebrek nog niet aan toegekomen, maar
komend jaar staat het op de planning.

Jaarverslag 2013-2014
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Hoofdstuk 5
5.1 Externe Communicatie
Website
In het afgelopen jaar zijn de websites kadish.nl en
Africanhockeyexperience.com weer ge-update. We
gebruiken de Kadish-website om de basisinformatie
over ons werk te presenteren. Je vindt daar dezelfde
structuur in ons werk als in dit jaarverslag. Via andere kanalen, zoals Facebook en Twitter, zoeken we
interactie met onze volgers. We houden de statistieken van het websitebezoek nog niet bij, dat pakken
we wellicht komend boekjaar op.
Nieuwsbrief
Maandelijks sturen we een nieuwsbrief naar een
groep van meer dan duizend lezers. Deze wordt
verstuurd per mail en is te lezen in het Nederlands
en het Engels. In de nieuwsbrief bespreken we één
specifiek thema of een bijzondere gebeurtenis.
Door de drukte in het afgelopen jaar is er af en toe
een nieuwsbrief tussenuit gevallen. We wisselen de
maanden af met een inhoudelijke nieuwsbrief en
een foto of bijvoorbeeld een flyer.

In het afgelopen jaar is het aantal volgers bijna verdubbeld, we hebben nu 1985 volgers. Het doel was
2000, dus dat hebben we bijna gehaald! Met name
de Stick Challenge leverde nieuwe geïnteresseerden
op.

Facebook

Op Facebook presenteren we ongeveer drie keer per
week nieuwtjes, mooie foto’s, korte filmpjes en likeacties. Alle berichten worden automatisch doorgeplaatst op Twitter.
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Omgaan met vragen en feedback
Wij vinden het belangrijk om een gezamenlijke afspraak te maken over de afhandeling van vragen en
feedback. Van positieve kritiek kunnen wij namelijk
alleen maar leren! Feedback wordt altijd besproken
binnen het team.

Communicatie
5.2 Interne 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 op de hoogte te blijven, ondanks dat de verbetering hiervan één van
de grootste uitdagingen blijft. Whatsapp heeft de
wereld wel een stuk kleiner gemaakt. Er is een
fotogroep waarin mensen uit Nederland, Zambia,
Zimbabwe, Zuid-Afrika en Malawi zitten. Hierin
worden foto’s en teksten gedeeld. 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. Ook sponsort
Kadish computercursussen voor de coaches, zodat
zij beter leren communiceren over lange afstand.

borrel. Als er beslissingen moeten worden genomen,
wordt er soms een brainstormsessie met het team
georganiseerd. Besluiten worden goedgekeurd door
het bestuur dat we in hoofdstuk 7 voorstellen. Soms
wordt er tijdens de lunch een lunch-BOX gepresenteerd. Dat is een korte presentatie van een medewerker, zodat de rest ziet waar hij of zij mee bezig
is. Verder gaat er tweemaandelijks een mail naar
het team om iedereen op de hoogte te houden van
de recente ontwikkelingen en het kantoor heeft een
Whatsapp groep waarin voor Nederland belangrijke
zaken worden gedeeld.

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 bureaus bezet
en wordt er gewerkt aan de verschillende plannen
en programma’s. Om het Kadish-gevoel te versterken wordt elk nieuw seizoen gevierd met een team-
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Hoofdstuk 6

6.1 Doelstellingen voor het
komende jaar 2014-2015
Elk jaar is vol verrassingen en het loopt altijd anders
dan verwacht, maar… we zijn druk bezig om de
kwaliteit van alle programma’s en organisatie in
zowel Nederland als Afrikaanse landen te professionaliseren. We hopen komende jaren grote stappen
te zetten en als dit niet lukt, dan willen we behouden wat we hebben. Voor het komende jaar hebben
we enkele korte termijn doelstellingen bepaald.
Fondsenwerving
AHX II
African Hockey Experience II houden. Minimaal
10, maar liever 15 deelnemers die elk 1500 euro
ophalen.

S4K III
Het derde jaar van Score voor Kadish weer een groei
in deelnemende teams genereren.
Subsidies
Minimaal vijf subsidieaanvragen doen bij verschillende fondsen. Belangrijk om Kadish NL te “trainen”
in het doen van aanvragen.
Business sponsors
Aanzienlijke verbetering met business sponsoren.
24
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Meer bedrijven actief betrekken bij Kadish en de
doelstellingen van Kadish.

Materiaal
2000 sticks inzamelen. Door het succes van de stick
actie proberen dit vast te houden en een reserve op
te bouwen (meer aanbod dan vraag creëren).
Partnerships
Partnerships met winkels en leveranciers opbouwen.

Centrale aansturing Kadish doellanden
Sociaal maatschappelijke componenten integreren
binnen de hockeyprogramma’s, zoals bv HIV/Aids
awareness, gender equality en gezondheid.

Lokale entiteit
Begeleiden van het proces waarbij lokaal een eigen
entiteit wordt opgezet zoals bv Kadish Zambia en
Kadish Malawi. Deze organisaties opereren vervolgens als partner van Kadish Nederland.
Programs controle
Controleren en evalueren van de lokaal actieve
programma’s. Continue verbeteren van de interne
organisaties aldaar.

De toekomst
Personal Development plannen opzetten
Voor alle Kadish coaches een meerjarig PDP opstellen om zo te bepalen hoe lang zij in het programma
kunnen zitten en welke persoonlijke doelen zij
zichzelf stellen.
Financiële verantwoording
Jaarverslag opsplitsen per land, doelstellingen per
land bepalen en budget per land vastleggen. Nu
loopt dit allemaal door elkaar heen. Dit in samenspraak met lokale branches.

Financieel 20 % groei t.o.v. dit jaar
Verbetering verantwoording lokaal besteedde fondsen Door middel van een nieuwe structuur meer
verantwoording krijgen van de lokale organisaties.
Communicatie
Extern
• Maandelijks nieuwsbericht versturen
• Facebook groep vergroten tot 4000
• Twitter actief gaan opzetten
• Jaarverslag 2014-2015 in het Engels presenteren

Intern
• Maandelijkse team mail opstellen
• Server beter inrichten zodat alle bestanden makkelijker te vinden zijn
• Meer gebruik maken van planningen

6.2 Lange termijn doelstellingen
Ook voor de komende vijf jaar hebben we onze doelen bepaald:

Personeel
• Realiseren van minimaal 1 fte (mogelijk over 2 of
3 personen)
• Vaste ploeg van vrijwilligers met vrijwilligers vergoeding (max. 1500 per vrijwilliger per jaar)
• Goede poule ambassadeurs die zonder vergoeding
ingezet kunnen worden
Marketingcommunicatie
• Facebook communicatie laten groeien tot tienduizend
• Twitter en Instagram ontwikkelen alsmede andere (nieuwe) sociale media

Beleid
• Interne structuur en organisatie professionaliseren
• Een samenwerking met de KNHB, Continental
Associations en de FIH realiseren zonder daarbij
onze onafhankelijkheid te verliezen waarbij wij en
zij sterker worden
• De rol van Kadish Nederland versus de doellanden
standaardiseren met ruimte voor eigenheid van
elk land

Partnerships
• Met verschillende grote organisaties een duurzame partnership opbouwen
• Partnership met grote airline opbouwen i.v.m.
transport materiaal
• Innovatief zijn in uiting van partnerships (what’s
in it for them?)

Financiën
• Gezonde financiële organisatie
• Jaarlijkse financiële groei van minimaal 20% realiseren (over 5 jaar berekend)
• Jaarlijkse begroting gerealiseerd hebben voor het
daaropvolgend boekjaar

Jaarverslag 2013-2014
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Hoofdstuk 7

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
is uitgegroeid naar een grotere organisatie met
verschillende functies en taken, willen we ook een
duidelijke scheiding in uitvoerende en controlerende zaken. In de zomer van 2014 is er daarom een
geheel nieuw bestuur aangetreden. Jan Willem Bredius als voorzitter, Claudia Makumbe als secretaris
en Tjarko Tadema als penningmeester. Het bestuur
ontvangt geen salaris. Wel een onkostenvergoeding
indien zij kosten maken voor de stichting.

Wat zijn de drijfveren van Jan Willem om zich in
te zetten voor Kadish?
“Kadish is een startende foundation, met veel mogelijkheden die vanwege het korte bestaan nog enorm
vormgegeven kan en moet worden.
Een prachtige uitdaging om daar
onderdeel van te mogen zijn. Ben al
enige jaren betrokken (geweest) bij organisaties als
JINC en Giving Back, gericht op allochtone jongeren
en hun ontwikkeling in onze samenleving. Betrokkenheid bij Kadish is daar een mooie aanvulling

Functie in het bestuur

Termijn

Dagelijks werk en nevenfuncties

Voorzitter Jan Willem Bredius

Juli 2014 – is niet bepaald

Zelfstandig ondernemer als Assurantie
Makelaar en Algemeen Directeur van
Klap bv.

Penningmeester Tjarko
Tadema
Secretaris Claudia Makumbe
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Wat drijft hen?!
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Juli 2014 – is niet bepaald
Juli 2014 – is niet bepaald

Accountant bij PwC en momenteel in
opleiding tot registeraccountant.

Opleidingsmanager van de opleiding
Sportmanagement van de Haagse Hogeschool.

Verantwoordingsverklaring
op, mede omdat het ontstaan is uit de hockeysport,
waarvan ik zelf al 44 jaar deel uit maak.”

7.2 Verantwoording van de
besteding van sponsorgeld
We doen ons uiterste best om al het geld zo goed
De drijfveren van Tjarko!
mogelijk terecht te laten komen. In het volgende
“Ik heb met bewondering vanaf een
hoofdstuk met de jaarrekening en financiën kun je
afstandje mee mogen kijken toen
zien waar elke euro terechtkomt. Natuurlijk maken
Kadish is opgericht en mede door
we kosten bij de bedrijfsvoering. We hebben de
mijn passie
intentie om dit kostenpavoor hockey
troon zo laag mogelijk te
en financihouden en proberen daar
‘Ik ben ervan overtuigd dat je sport
ële verantwoording was ik
ook creatief mee te zijn
kunt inzetten als middel om mensen door bijvoorbeeld zo veel
zeer enthousiast en vereerd
levensvaardigheden aan te leren.’
om voor deze functie gemogelijk kosten gesponvraagd te worden.”
sord te krijgen (denk aan
druk en verzendkosten) .
En wat beweegt Claudia?
Onze kosten zullen met de
“Mijn drive voor Kadish is tweeleopbrengsten meegroeien en soms zullen we een
dig: allereerst ben ik ervan overinvestering gaan doen die hopelijk weer meer geld
tuigd dat je sport (en bij Kadish in
op gaat leveren. Die ondernemende instelling willen
het bijzonder hockey) kunt inzetten we graag behouden.
als middel om mensen, kinderen,
jeugd levensvaardigheden aan te
Veel spullen worden gedoneerd en de meeste vrijleren. Ik denk dan aan waarden als respect, samen
willigers uit het Team NL werken vrijwillig. In het
delen, samen spelen, teamspirit, gezond leven,
afgelopen jaar hebben we voor twee vrijwilligers
plezier maken met elkaar etc. Maar ook denk ik aan
met beide een flink takenpakket een onkostenverleren tellen, oog-hand coördinatie, uithoudingsvergoeding geregeld, zodat zij zich optimaal konden
mogen en doorzettingsvermogen. Allerlei zaken die
inzetten voor hun werk. Dat hebben zij beiden in
ieder mens in zijn leven kan gebruiken in de dageveelvoud terugverdiend door een grote hoeveelheid
lijkse praktijk.
sponsorgeld binnen te halen met hun werkzaamheTen tweede draag ik Kadish een warm hart toe, omden.
dat het zich focust op Zambia (en andere Afrikaanse
landen). In Zambia woont mijn aangetrouwde fa7.3 Optimale relatie met belanghebmilie. Via Kadish kan ik dus indirect wat betekenen
benden
voor landgenoten.”
Wij zijn blij verrast met de snelle groei van de
Kadish-aanhang en alle bijzondere initiatieven die
Hoe ziet het bestuur de toekomst van Kadish?
mensen nemen om onze werk te steunen! Wij doen
Kadish heeft de eerste organisatiefase met flying
daarom ook erg ons best om alle contacten met
colours doorlopen in Nederland en staat nu voor
belanghebbenden goed te onderhouden en verder
een cruciale beslissing: verder professionaliseren
uit te bouwen. We hebben veel persoonlijk contact
en doorgroeien of op een kleinschalige manier
met onze coaches en contacten in Afrika. We zorgen
een aantal leuke projecten blijven doen zoals nu.
voor voldoende uitdaging en verbinding met onze
Verdere groei moet mogelijk zijn, gezien de pasvrijwilligers, zodat zij wekelijks een dag op kantoor
sie en gedrevenheid van de mensen uit het Kadish
willen werken. Daarnaast is er regelmatig persoonteam en de successen die tot op heden zijn behaald.
lijk contact met onze partners en suppliers en dat
Het is van groot belang dat de ontwikkeling van
gaat redelijk vanzelf, omdat de meesten in ons eigen
Kadish in Afrikaanse landen gelijk opgaat met de
netwerk zitten. We houden onze nieuwsbriefleNederlandse organisatie, zodat er geen scheefgroei
zers maandelijks op de hoogte en onze volgers op
ontstaat. We zien dat Kadish in Zambia en Malawi
Facebook meerdere malen per week. In de komende
nog in de opstartfase zitten, dus het is nu ook zaak
jaren zullen we de relatie met (bedrijfs)donoren
om te investeren in de professionalisering van de
verder gaan opbouwen.
Afrikaanse coaches. Zo waarborgen we dat de inzet
in Nederland vaste grond vindt in Afrika. It’s all in
the name of the game!

Jaarverslag 2013-2014

27

Hoofdstuk 8
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.
De Kadish Foundation hanteert een gebroken boekjaar dat statutair van 1 september tot en met 31
augustus loopt. 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. We blijven
kijken naar mogelijkheden voor officiële controle en
daaraan gekoppeld onze deelname aan de nationale
Transparant Prijs.

8.1 Financieel beleid – keuzes en verantwoording
De Kadish Foundation wil een volkomen doorzichtig
financieel beleid voeren. Continuïteit, integriteit
verantwoording en volledige transparantie staan
centraal. Daarbij uiteraard rekening houdend 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:

Besteding doelstellingen
• Streven is om tenminste 80% van de ontvangen
middelen te bestemmen voor de doelstellingen van
de organisatie. Dit is nog niet officieel vastgelegd,
omdat we in de beginfase zitten van een groeiende
organisatie.
• Geoormerkte giften en donaties blijven geoormerkt. Een financieel overschot bij oplevering van
projecten zal besteed worden aan min of meer vergelijkbare projecten.
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.
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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 volledige 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 op max 20% van
de lasten;
• 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.
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 2013-2014
bedraagt dit percentage 15,6%.

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 de opstartfase zijn gepasseerd, wij hiervoor een interne streefnorm zullen
formuleren en opnemen in ons beleid.

Jaarrekening en financiële toelichting
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:
Er hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan
t.a.v. voorafgaande verslagperiodes.

-Toelichting grondslagen:
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 toelichtingen verwijzen.
-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.

-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 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, wel kregen twee vrijwilligers een minimale
onkostenvergoeding voor hun werk. 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.
Er worden daarom 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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8.2 Jaarrekening sep 2013- aug 2014
Staat van Baten en Lasten

Baten

jun 2012-aug 2013

Euro

Euro

Particuliere fondsenwerving

1.572

Rentebaten

28

Zakelijke fondsenwerving
Eigen fondsenwerving

1.900

% sep 2013-aug
2014

% van som der
baten
5

6

26.877

17.920

Lasten

Euro

Euro

% besteed aan
doelstelling

Programma Kadish Coach
Zambia

5.597

3.272

53

Programma Hockey Dreams
Zambia

2.194

3.525

21

Totaal som der baten

A

Programma Hockey Camps
Zambia
Programma hockey Stixx
Zambia

Totaal besteed aan doelstellingen

30

sep 2013-aug 2014

30.377

2.246

B

468

17.920

1.826

1.500

88
0

100

21
4

10.505

10.123

100

Euro

Euro

% tov som der
baten

Kosten werving baten

C

4.748

1.165

16

Kosten beheer en administratie

D

1.012

1.687

3

Som der lasten B+C+D

16.265

12.975

Bestemd resultaat

14.112

4.945
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Jaarrekening en financiële toelichting
Balans per 31 augustus 2014

Activa
Liquide middelen
Totaal

1)

Passiva
Reserves en fondsen

Continuiteitsreserve

Bestemmingsfondsen
Totaal reserves en
fondsen

2)

Totaal

KENGETALLEN/RATIO’S

31 augustus 2014

31 augustus 2013

Euro

Euro

19.057
19.057

4.945

31 augustus 2014

4.945

31 augustus 2013

Euro

Euro

19.057

4.945

19.057

4.945

19.057

4.945

Besteed in % van de totale lasten aan:

Werkelijk %

Begroot %

Doelstellingen (bestedingsratio):

65%

nvt

Kosten werving baten

Kosten beheer en administratie

Totale lasten

29%

6%

100%

nvt

nvt

nvt

Besteed in % van de
totale baten aan

Werkelijk %

Begroot %

Doelstellingen (bestedingsratio):

35%

nvt

Kosten werving baten

16%

nvt

Toevoeging/onttrekking
aan reserves
Kosten beheer en administratie
Totale baten

46%
3%

100%

nvt
nvt
nvt

Overige ratio’s

Werkelijk %

Begroot %

Solvabiliteit 1)

100%

nvt

Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen
fondsenwerving
Vermogensratio 2)

16%

46%

nvt
nvt

1) De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen reserves/fondsen en het balanstotaal.		
2) De vermogensratio wordt berekend door het totaal aan reserves en fondsen te relateren aan de
totale baten. Het geeft inzicht in het weerstandsvermogen (hoe lang kan de Kadish Foundation zonder
inkomsten voortbestaan).
Jaarverslag 2013-2014
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Toelichting op de staat van baten en lasten
A Baten uit eigen fondsenwerving

Euro

% van totaal A

375

1

Geoormerkte donaties
Programma Kadish Coach

Programma Hockey Dreams

Programma Hockey StiXXs!

Programma Scoren 4 Kadish

Programma AHX Fundraising

250

4.010

15.562

13

51

Totaal programma’s

20.197

66

Team&Groepsinitiatieven

5.569

18

Algemene Donaties en Giften

Particulier

Zakelijk

Opbrengst sportschoenen

Goederen donaties

rente

1.572

1.900

810

300

28

5

6

3

1

0

Subtotaal

10.179

34

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

30.377

100

B Lasten besteed aan doelstellingen

Euro

% van totaal B

Organisatiedoelstelling

Programma Kadish Coach Allowances 2.766

Programma Kadish Coach School fees

ProgrammaKadish Coach overig

Programma Kadish Camps

Programma Kadish 5s

Programma Kadish girls first

Programma Hockey Dreams

Programma Hockey Stixx

Totaal lasten besteed aan doelstellingen

32
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1.194

1.637

2.246

0

0

2.194

468

10.505

26

11

16

21

0

0

21

4

100
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C Kosten werving baten

Euro

% van totaal C

Totaal kosten organisatie AHX

2.899

61

18

0

AHX deelnemersbijdrage en inschrijfgeld -7.605,00

AHX productie/overhead inc vluchten
10.504,05
Kosten betalingsverkeer

Valutaresultaat

Reis- en verblijfskosten

Drukwerk

Marketing & Communicatie

S4K produktie/overhead

Kleding

Materiaal

14

690

0

0

960

0

58

0

15

0

0

20

0

1

Representatie

Totaal werving baten

109

4.748

100

D Kosten beheer en administratie

Euro

% van totaal D

Huisvesting

0

0

Bankkosten

Administratiekosten

Telefonie

Verzendkosten (porti)

KvK

Verzekeringen

ICT beheer

ICT design

Advieskosten

totaal beheer en administratie

189

145

30

126

0

0

390

0

132

1.012

2

19

14

3

12

0

0

39

0

13

100
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Toelichting op de balans per 31 augustus 2014
1)Liquide middelen

Euro

Volgens dagafschrift:

Saldo betaalrekening Kadish ABN Amro Bank

16.718

Saldo spaarrekening AHX ABN Amro Bank

0

Saldo spaarrekening Kadish ABN Amro Bank

1.349

Saldo betaalrekening AHX ABN Amro Bank

990

Totaal

19.057

De middelen op de spaarrekening zijn op korte termijn beschikbaar.
2)Continuïteitsreserve

31-08-13
Euro

toevoeging

onttrekking 31-08-14
Euro

Het operationeel resultaat in 2013-2014
bedraagt €14.112. Dit resultaat is volledig toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

4.945

14.112

-

19.057

De richtlijn Financieel Beheer van VFI brancheorganisatie stelt voor de hoogte van de continuïteitsreserve een maximum van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de uitvoeringsorganisatie. Voor het verslagjaar zou
dit mogen uitkomen op €8.640. Met het oog op de opstartfase van de stichting heeft het bestuur besloten
van deze richtlijn af te zien.
Onder kosten van de uitvoeringsorganisatie vallen: kosten fondsenwerving en kosten administratie en
beheer.
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