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In 2007 kwam ik voor het eerst als coach van 
Ghana op het Olympisch kwalificatietoernooi 
in Nairobi, Kenia. Mijn vuurdoop en 
kennismaking met hockeyende Afrikanen in 
Afrika. Er zouden nog vele reizen volgen als 
coach in Afrika. Naar Ghana, Egypte, Zuid-
Afrika en Tanzania.

Toen belde Gijs Hardeman en hoorde ik 
van het bestaan van de Kadish Foundation. 
En of ik 4 maanden naar Zambia kon want 
“we moesten er weer even bovenop zitten”. 
Uiteindelijk ging ik er dat jaar inderdaad bijna 
4 maanden heen, in 2 perioden, voor een 
bijzondere tijd. In Afrika onder de Afrikanen 
voor een opmerkelijk project. Kadish.

Niet eerder zag ik het hockey in Afrika voor 
de allerarmsten. Niet eerder zag ik dat de 
sport hockey een verschil ging maken tussen 
een hoopvol leven en een kansloos bestaan. 

Tot mijn verrassing had Gijs ze ook nog echt 
leren hockeyen! Niet eerder ook had ik zo 
veel voldoening van mijn inzet en werk. In 
mijn verhalen, geschreven in Lusaka, lezen we 
over de hilarische momenten, de ontroerende 
momenten en de onvergetelijke momenten. 
Die waren er talrijk. Zoals ook de frustrerende 
momenten talrijk waren; het trage tempo, de 
altijd aanwezige corruptie, de oneerlijkheid 
van het bestaan. TIA!, This Is Africa. Maar 
ook de warmte, de zorgzaamheid, de 
vriendelijkheid, de verdraagzaamheid en die 
eigen blik op het leven, ook dat is Afrika. 

Kadish heeft een prachtige weg gevonden 
tussen het “stand up for your rights” (waar ik 
vooral van ben) en het zo Afrikaanse “it will 
come”.  Ik haatte dat. Dat lijdzaam verdragen 
van dat wat is. Maar natuurlijk heeft juist dat 
mij veel geleerd en veel gebracht. Ik, die 
dan telkens weer komt uit onze verhufterde 
samenleving in dat hectische tempo.

Vooral biedt Kadish jongeren in Zambia 
een prachtige kans, om daadwerkelijk te 
ervaren dat een andere leven mogelijk is. 
Om te ervaren dat zij als mens wat voor-
stellen, dat ook zij er toe doen. Dat ook zij 
hun eigen leven zelf een richting kunnen 
geven. Dat namelijk is wat Kadish doet. 
En dat is prachtig om daar even deel van 
te zijn. 

Ook jij kan daar tijdens de African Hockey 
Experience wat van opsnuiven. Ook jij kan 
daar ervaren hoe een leven er ook uit kan 
zien, en ook jij kan voor even daadwerkelijk 
stilstaan. Stilstaan en ademen in die uniek 
prachtige natuur. Ook jij kan jouw kijk op je 
eigen leven verrijken.

Inderdaad een onvergetelijke Experience!

Tiza Onana 

Ineke Botden 
alias Ienáaka, alias Mama

VOORWOORD

Zikomo Zambia Najenda
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SAMENVATTING

De Kadish Foundation heeft een goed jaar gehad. Een jaar waarin de ontwikkeling van onze projecten een grote plek innam, 

maar waarin we vanuit de organisatie ook vooruitgang hebben geboekt. We nemen u mee in vogelvlucht.
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Meer hockey development
In alle opzichten. In de landen waar we al 
actief waren, Zambia en Malawi, hebben 
we onze programma’s nog beter kunnen 
uitrollen en komen we steeds dichter bij 
de sportomgeving die we nastreven. Ter 
plekke zijn de coaches ook grote stappen 
aan het maken richting grote toernooien 
en gesprekken met lokale instanties voor 
het realiseren van kwalitatief beter hockey. 
In onze rol als hockeymateriaal supplier 
gingen we zelfs nog meer grenzen over, 
zoals Zuid-Afrika, waar we stap voor stap 
bezig zijn met het ontwikkelen van Kadish-
waardige projecten en het ondersteunen van 
al bestaande programma’s.

Aangescherpte doelstellingen en 
strategie
Naarmate we onze projecten de afgelopen 
jaren steeds meer hebben ontwikkeld, leren 
we ook meer over de lokale mogelijkheden 
en beperkingen. Ieder land waar we actief 
zijn, behoeft een andere manier van 
aanpak. Dat vraagt om een goede analyse, 
waar we heel serieus mee omgaan. We 
hebben daarnaast ook onze strategische 
overwegingen, zowel organisatorisch als 
op project- en communicatieniveau, weer 
aangescherpt. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is onze naamswijziging; vanaf 
oktober 2016 heten wij Hockey Dreams 
Foundation. 

Totale inkomsten: 45.754 euro
Het afgelopen jaar kende Kadish weer een 
financiële groei ten opzichte van afgelopen 
jaar. De zakelijke donaties hebben een 
grote rol gespeeld in deze groei. Wij hopen 
natuurlijk dat deze stijgende lijn de komende 
jaren doorzet. Hierbij proberen we met 
partners en sponsoren afspraken te maken 
voor op langere termijn, zodat wij onze 
continuïteit kunnen waarborgen voor onze 
programma’s. Daarbij hebben we een mooie 
reserve kunnen opbouwen voor wanneer het 
financieel een keer tegenzit.

Meer dan 100.000 mensen bereikt via 
social media
Een ongelofelijk aantal! Zowel in onze 
eigen netwerken als internationaal gaan 
we grote stappen vooruit en raken mensen 
enthousiast over onze organisatie. Dat 
resulteert in een vergroting van onze 
naamsbekendheid, maar ook in nieuwe 
initiatieven.
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Kadish is so much more 
than just playing hockey Samuel Tagwireyi, 

Kadish Coach Zambia
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1. Waarom, wat, waar, wie en hoe?

In april 2012 is de Kadish Foundation 
opgericht door Gijs Hardeman nadat hij een 
half jaar in Zambia werkte op het hockeyveld 
met coaches uit de armere wijken van 
Lusaka. Hij zag daar wat sport met mensen 
kan doen. Kadish staat symbool voor een 
vangnet voor coaches, die we door sport 
kunnen voorzien in primaire levensbehoeften 
zoals eten en onderdak. In veel Afrikaanse 
landen is hockey een kleine sport waar alleen 

vrijwilligers actief zijn die geen toegang 
hebben tot goed materiaal. De sport is te 
klein om interessant te zijn voor sponsoren. 
Kadish steunt hockey coaches, die vaak uit 
arme wijken komen om professionals in de 
sport te worden. Dit doen we door ze een 
baan aan te bieden en te assisteren in een 
gezonde en duurzame sportomgeving. 
De Kadish Foundation biedt nu al 4 jaar 
Afrikaanse jongeren een betere toekomst 

door en door middel van hockey. We 
creëren maatschappelijke kansen in een 
gezonde sportomgeving. We voorzien 
de coaches van kennis over hockey en 
educatieve mogelijkheden, zodat zij de 
hockeysport op een professionele en 
duurzame manier kunnen opbouwen. We 
zien dat de kinderen opbloeien wanneer 
zij sporten, en merken dat zij zien hoe 
een toekomst in de sport mogelijk is, ook 

voor hen. 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.

1.1  Waarom Kadish?
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Onze missie

A future through hockey.
De Kadish Foundation wil een 
betere toekomst creëren door middel 
van sport. We stimuleren wereldwijd 
de groei van hockey development 
programma’s en we bereiken mensen 
die gepassioneerd zijn door hockey. 
Zo ontwikkelen we een gezonde 
sportomgeving, waarin dromen 
werkelijkheid worden, en volwassenen 
en kinderen zich persoonlijk, sociaal 
en sportief kunnen ontwikkelen met 
behulp van onze programma’s.

Onze visie

Onze visie is dat iedereen, ongeacht zijn/haar 
afkomst, geloof, geaardheid en/of ras, de 
mogelijkheid moet krijgen om met en door 
middel van de hockeysport een betere toekomst 
kan generen voor zichzelf en de mensen om 
zich/haar heen. We leggen de focus op 
samenwerking en doelgerichte steun, zodat we 
op lange termijn in meerdere ontwikkelingslanden 
tientallen coaches kunnen opleiden en begeleiden, 
die op hun beurt weer honderden kinderen aan het 
sporten krijgen en houden. Waar mogelijk gaan wij 
met verschillende hockey projecten partnerships 
aan, om onze missie te bereiken.

Onze kernwaarden

Bij het uitvoeren van al onze activiteiten in 
het kader van onze missie en visie nemen 
we een aantal kernwaarden in acht, die ons 
helpen bij het maken van keuzes.

• Intrinsieke motivatie 
We zetten loyaliteit en betrouwbaarheid 
centraal. We benaderen iedereen positief en 
geloven in kansen.

• Duurzaamheid
We investeren duurzaam in goederen, 
relaties en diensten, waardoor we optimale 
hulp kunnen blijven aanbieden. 

• Innovatie
We denken ‘out of the box’ en komen met 
ingenieuze oplossingen voor problemen 
waar we op stuiten. We zullen nooit voor de 
makkelijkste weg kiezen.

• Role models
We geven het goede voorbeeld en stralen 
dat ook uit. 

• Groei faciliteren
We vertellen niet wat onze betrokkenen 
moeten doen, maar geven ideeën de ruimte.
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1  Gezonde sportomgeving
Onze werkzaamheden richten zich 
voornamelijk op het opleiden, bijscholen 
en begeleiden van hockeycoaches in 
ontwikkelingslanden. Deze coaches 
komen vaak uit een wat minder bedeelde 
omgeving. Wij ondersteunen hockey 
projecten door de randvoorwaarden te 
verzorgen. De hockeysport is in de meeste 
ontwikkelingslanden 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 hen een 
vergoeding te geven, zodat zij in hun 
primaire levensbehoeften kunnen voorzien. 
Zo verdwijnen ze niet van het veld en blijven 
zij hun kennis overdragen op anderen. Door 
het opleiden van onze coaches, creëren 
wij een duurzame omgeving waarbinnen 
kansarme kinderen uitzicht krijgen op een 
beter bestaan, terwijl zij ook zorgen voor het 
zowel kwantitatief als kwalitatief vergroten 
van de groep waartoe zij behoren. 

Programma’s, ontstaan uit deze 
strategie:
• Kadish Coach Programma
Volgens Kadish is de coach het middelpunt 

van de organisatie. Een role model voor kids 
en de organisator van alle programma’s, als 
hoofd van de sport community.

• 5’s league
5 tegen 5 is de nieuwe hockey variant van de 
FIH. Kadish Coaches leren samenwerken en 
plannen door deze league te organiseren, 
waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal 
staat. Inzetten van scheidsrechters, maken 
van wedstrijdschema’s, verwerking van 
resultaten en omgaan met gedrag; we 
vragen ze over alles na te denken. Zo leren 
de Coaches ook veel over de ontwikkeling in 
de hockeysport.

2  Educatieve ontwikkeling
De Kadish Foundation heeft als belangrijk 
doel om coaches uit het Kadish Coach 
Programma hun middelbare school te laten 
afmaken, omdat wij van mening zijn dat 
onderwijs een belangrijk onderdeel is van 
een betere toekomst. Hier leren ze onder 
andere Engels lezen en schrijven. Na hun 
middelbare school hebben ze, afhankelijk 
van de budgetten, de mogelijkheid om te 
gaan studeren. Door een studie te volgen, 
groeien de kansen op een maatschappelijke 

1.3 Strategie
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Bij de Kadish Foundation zetten we sport in als middel voor ontwikkeling. Om dit te kunnen doen en te kunnen voorzien in de benodigde middelen, 

is het noodzakelijk om te focussen op meerdere aspecten van ontwikkeling. Kadish wil hierin duurzame veranderingen aanbrengen, waardoor een 

verbeterde leefsituatie mogelijk is voor alle mensen die erbij betrokken zijn. We hebben onze strategie vormgegeven in een vicieuze cirkel:
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carrière enorm en kunnen de coaches zich 
gaan onderscheiden van andere jongeren 
in hun omgeving. De coaches krijgen ook 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld een 
computercursus te volgen. Verder kennen 
we projecten toe aan specifieke coaches, 
zodat een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
ontstaat.

Programma’s, ontstaan uit deze 
strategie:
• College Fund
Speciaal opgericht fonds waar coaches 
aanspraak kunnen maken op een beurs.

• Hockey Dreams Program
Een buitenlandse stage voor de Kadish 
coaches om hockey- en organisatie 
kwaliteiten te verbeteren. De opgedane 
kennis wordt, bij terugkomst, meteen 
enthousiast doorgezet bij lokale projecten. 
Samuel Tagwireyi (stagiair 2016): “Nederland 
is een hockey paradijs. Ik leer veel, vooral 
tactisch en technisch. Hopelijk kan ik wat 
ik hier leer, overbrengen op de kinderen in 
Zambia die we helpen.”

3  Materiaal
Wij voorzien in de primaire, duurzame 
behoeften van vrijwilligers in de sport in 
ontwikkelingsgebieden wereldwijd, door 
het bieden van een financiële toelage, 
goederen en diensten die het lokale werk 
ondersteunen. 

Programma’s, ontstaan uit deze 
strategie:
• Hockey Stixx!
Het materiaal programma van Kadish 
waarmee we proberen materialen van 
goede kwaliteit te krijgen en te verschepen 
naar onze projecten en mee te werken aan 
onderhoud van de velden. Dit doen we door 
hockeymaterialen te verzamelen, lokaal te 
kopen en door onderhoud te bekostigen, 
zoals het financieren van een transportfiets 
om scholen te bezoeken.

• LAB
We leggen de fundering voor verschillende, 
duurzame projecten waarbij de eigen 
productie van benodigde materialen centraal 
staat. Op deze manier creëren we een 
verantwoordelijkheidsgevoel, maar houden 
we ook de lokale economie in stand. 

4  Maatschappelijke ontwikkeling
Onze coaches hebben een brede 
maatschappelijke verantwoording. Zo 
gaan ze langs bij verschillende scholen of 
ontwikkelingsprojecten met de benodigde 
materialen, om ter plekke aandacht te geven 
aan hockey en sport in het algemeen, 
maar ook hygiëne- en HIV voorlichting. De 
coaches zijn in die zin ook een voorbeeld en 
mentor voor de kinderen die zij tegenkomen. 
We laten zien dat een toekomst in de sport 
mogelijk is en proberen hen op die manier 
van de straat te houden. Daardoor hebben 
de coaches de unieke mogelijkheid om het 
leven van kinderen uit de sloppenwijken 
positief te veranderen, door te leren, sporten 
en plezier te maken.

Programma’s, ontstaan uit deze 
strategie:
• Girls First
In sommige ontwikkelingslanden krijgen 
meisjes vaak minder kansen en 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 waarin alleen meisjes 
kunnen meedoen. Kadish steunt dit project 
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.

• Hockey Camps 
100 kinderen, 20 man staff en 3 dagen 
hockey. De coaches organiseren zelf het 
programma, het eten, het sociale 
programma en alles wat er komt kijken 
bij een hockeykamp. Hierdoor kunnen 
de coaches zich ook op persoonlijk vlak 
ontwikkelen, zoals het praten voor een groep 
en het motiveren van de kids.
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   3e editie van de African Hockey Experience

   20 officiële Kadish coaches

   Kadish Nederland verhuisd naar nieuwe kantoorruimte in Amsterdam

   4-jarig partnerschap met SportWays

   Officiële uitbreiding 2e land met oprichting Kadish Malawi

   > 1500 hockeysticks getransporteerd naar Zambia, Malawi & Zuid Afrika

   5m3 aan hockeymateriaal verscheept naar Zambia

   9 Kadish hockeykampen georganiseerd

   > 700 kids participeerden in een Kadish Hockey Camp

   7e Kadish coach op Hockey Dreams Program in Nederland

   3 Kadish coaches behaalden hun schooldiploma 

   2 Kadish coaches begonnen aan vervolgstudie Hotel Management

1.4  Mijlpalen

Door het vasthouden aan onze strategie, hebben we ook het 

afgelopen jaar weer een aantal mooie hoogtepunten gekend:
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2.1 Organisatiestructuur

2. Organisatie

Vrijwilligers:
Ineke Botden (accountmanager Zambia)
Jelle & Corine (accountmanagers Malawi)
Malou Janssen (communicatie)
Lotte Mout (vertalingen)
Sander Droog (fondsenwerving)
Gijs Hardeman (oprichter & adviseur)

Operationeel:
Sebastiaan van de Kasteele (operationeel manager)
Ray van der Klis (fondsenwerving)

Bestuur:
Jan Willem Bredius (voorzitter)
Claudia Makumbe (secretaris)
Tjarko Tadema (penningmeester)

Kadish Zambia
Martha Kalomo 
Brenda Kalunga
Floyd Chomba
Samuel Tagwireyi 
Elvis Bwalya
Blessings Musa
Shadrick Katele 
Kelvin Mbulo
Mundayi Makayi
Ritah Katoka

Kadish Malawi
Geoffrey Biya
Chigo Thindwa 
Geoffrey Gama
Esnarth Linyama
Levi Kumwenda
Benjamin Chaura
Ulemu Ngwira
Ulemu Chafuwa
Jones Dayo
Chisomo Jamali

Kadish Nederland

Projectlanden
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2.2 Landen
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Kadish is actief in een aantal landen, waarvan we 
hiernaast de meest actieve hebben weergegeven. 
De percentages geven aan in hoeverre het hockey 
development gehalte met behulp van de 
Kadish Foundation momenteel ontwikkeld is. 
Nu zijn we alleen nog actief op het Afrikaanse 
continent, maar ons streven is om dit te gaan 
uitbreiden naar verdere werelddelen. 

MALAWI 

25%  
OEGANDA

5%
ZAMBIA

75%
ZUID-AFRIKA 

15%



Prachtig initiatief! Guus Jonkhoff, 
donateur
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Sterktes
1. Goede navigatie; er is een duidelijke,  

realistische visie en missie en heldere doelstellingen 
2. Lage complexiteit in communicatie en besluitvorming
3. Het uitgebreide netwerk van alle betrokkenen
4. Aanwezige kennis op zowel hockey  

technisch, sociaal en development vlak

Zwaktes
1. Te weinig structurele inkomstenstroom,  

wel structurele uitgavenstroom
2. Beperkte naamsbekendheid
3. Beperkt aantal vrijwilligers
4. Kleine ‘kerngroep’ die de organisatie draait

3. De toekomst

3.1  SWOT-analyse
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De Kadish Foundation bepaalt jaarlijks – aan de hand van een SWOT analyse – waar haar sterktes, 

zwaktes, kansen en bedreigingen liggen. Zo weten we waar de focus ligt voor het volgende boekjaar.

Kansen
1. Samenwerkingsverband(en) met (hoofdklasse-)clubs
2. Samenwerken met interessante, grote organisaties
3. Verbintenissen aangaan met hockeykampen en 

-toernooien 

Bedreigingen
1. Concurrentie ‘pikt’ deel van de doelgroep met  

fundraising-acties
2. Concurrentie richt zich op breder publiek en heeft  

daardoor een grotere ‘inkomsten vijver’
3. Concurrentie bestaat uit gerenommeerde organisaties 

die al langer bestaan en grotere naamsbekendheid  
genieten

4. Concurrentie richt zich ook op het opleiden van  
coaches/trainers in het buitenland



3.2  Doelstellingen 2015-2016
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Elk jaar stellen wij doelstellingen op, die wij hieronder van het vorige boekjaar hebben beschreven 

met daarbij aangegeven in hoeverre de doelstelling is behaald.

Grote achterban verzamelen op Sociale Media;

Deelnemers mee met de African Hockey Experience;

Naamsbekendheid vergroten binnen de hockeygemeenschap;

Met verschillende grote partijen een partnership opbouwen, bijvoorbeeld grote bedrijfssponsoren;

Kadish in aanmerking brengen voor verschillende subsidies;

De rol van Kadish Nederland versus de doellanden standaardiseren met ruimte voor eigenheid van elk land;

Verzamelen van hockeymateriaal zoals sticks, keepersspullen en ballen;

De programma’s van Kadish in meer ontwikkelingslanden uitrollen;

60%

50%

25%

25%

25%

75%

75%

30%



3.3  Doelstellingen 2016-2017

Voor het volgende boekjaar (2016-2017) hebben we opnieuw een aantal strategische doelstellingen opgesteld.

   10 deelnemers mee met de African Hockey Experience

   Naamsbekendheid nog meer vergroten binnen de hockeygemeenschap, door middel van naamswijziging en jubileumjaar

   Clublinking opzetten waarbij Hockey Dreams aan hockeyclubs wordt gelinkt om op die manier het bereik van de foundation te vergroten

   Het organiseren van een trainingsstage voor een Nederlands team in Zambia

   Hockey Dreams in aanmerking brengen voor minimaal 3 verschillende subsidies

   De programma’s van Hockey Dreams in meer ontwikkelingslanden uitrollen

   Een fundering leggen voor het onderzoeken en meten van de impact van onze lokale projecten

   Het uitvoeren van een imago-onderzoek onder ons publiek (met name gericht op de AHX)

   Het uitbreiden van het vrijwilligersteam

   Meer aanwezig zijn op interessante evenementen

   Hockey Dreams Heroes uitrollen

   Hockey Dreams Ambassadeurs in the picture zetten en naamsbekendheid en fondsenwerving uit genereren
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3.4 Name change

In het afgelopen boekjaar is, na verschillend overleg 
met meerdere partijen en het bestuur, besloten om een 
naamswijziging door te voeren binnen onze organisatie. 
Ter publicatie van dit jaarverslag zal de nieuwe naam reeds 
zijn doorgevoerd. Hieronder volgt een toelichting voor dit 
besluit, en de verwachte impact daarvan.

De Kadish Foundation wordt Hockey Dreams Foundation
Om een meer wereldwijde, herkenbare en inspirerende 
uitstraling te realiseren, heeft de Kadish Foundation besloten 
haar naam na 4 jaar te wijzigen in de Hockey Dreams 
Foundation. Een naam die de kern van onze visie weergeeft, 
namelijk de sport “hockey” en “dromen” voor een betere 
toekomst. In Nederland werken we aan een duurzame, 
betrouwbare organisatie die sterk met de Nederlandse 
hockeycultuur verbonden is. Van hieruit willen we wereldwijd 
de groei van hockey development programma’s stimuleren 
en meer mensen bereiken die gepassioneerd zijn door 
hockey. 

Zambian Roots
Deze naamswijziging komt voort uit een natuurlijke 
ontwikkeling, want we zijn de naam Kadish inmiddels 
ontgroeid. Kadish is een Zambiaanse term voor kom of 
kommetje. De term werd door de oprichter van Kadish
Gijs Hardeman in het Zambiaanse hockey geïntroduceerd 
om de verdedigende kom uit te kunnen leggen. Later werd 
het de naam van de stichting en staat het sindsdien symbool 
voor hockey programma’s, een sociaal vangnet en toegang 
tot goed eten voor kinderen uit sloppenwijken. Hardeman: 
“Nu we, naast Zambia, in meer landen actief zijn, moeten we 
de naam te vaak uitleggen en wordt het ook tijd om verder te 
kijken. De naam dekt simpelweg de lading van wat we doen 
niet meer. Aangezien we al jaren Hockey Dreams 
laten uitkomen, vertegenwoordigt deze nieuwe naam ons 
werk en onze ambitie perfect.”

Kadish blijft bestaan in Afrika
De naam Kadish zal blijven bestaan. In Zambia en 
Malawi hebben onze coaches een offi  ciële NGO (Non-
Governmental Organization) gesticht. Kadish Zambia en 
Kadish Malawi zijn en blijven een begrip in hun lokale 
hockey communities en vertegenwoordigen de kernwaarden 
waar we zo lang aan hebben gewerkt. De Hockey Dreams 
Foundation blijft deze twee lokale branches nog lang 
steunen, maar deze naamswijziging stimuleert de lokale 
NGO’s ook om de vleugels uit te slaan, zelfstandiger en 
stap voor stap onafhankelijker te worden van de Hockey 
Dreams Foundation.
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3.5  Onze dromen

Clublinking - met verschillende 
hockeyclubs uit gerenommeerde 
hockeylanden. Een club maakt een 
officiële connectie met de Hockey Dreams 
Foundation en steunt de stichting op 
verschillende vlakken. Een club in Afrika 
zal worden gelinkt aan een Nederlandse 
club om een persoonlijkere band tussen 
beide clubs te realiseren. De Amsterdamse 
AH&BC en Hockeyclub Baarn zijn hier al 
mee begonnen. 

Schoolfonds - opzetten van een school-
fonds voor jonge hockeytalenten (U16), 
zodat zij naast een carrière als speler 
ook een academische carrière kunnen 
nastreven. Zij worden de inspiratiebronnen 
voor andere kinderen en kunnen in de 
toekomst internationale hockey successen 
voor hun land behalen. 

Out of Africa – onze huidige programma’s 
vinden plaats in Afrikaanse landen. Maar 
onze dromen gaan verder dan dit mooie 
continent. We hopen een connectie te 
gaan maken met projecten uit de andere 
werelddelen.  

High Performance Centre - opzetten van 
een High Performance centre in Zambia 
in samenwerking met één van onze lokale 
branches, onze coaches, sponsoren en 
donateurs.

Set up shop – een lokale hockey shop 
opzetten waar sticks en hockeykleding kan 
worden aangeschaft tegen lokale prijzen. 
Door een kleine economie op te zetten, 
in plaats van een ‘donation & gift based 
community’, stimuleren we ownership, een 
community die wil investeren in het spel 
en banen. De shop wordt namelijk gerund 
door de lokale coaches. De winst wordt 
weer geïnvesteerd in lokale programma’s. 
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Kadish heeft ambitieuze dromen, die we graag de komende jaren als 

de Hockey Dreams Foundation willen gaan waarmaken:





Waarschijnlijk had Samuel zonder 
Kadish zijn school niet afgemaakt. 
Je geeft mensen een toekomst 
met sport. Roeland van der Wiele,

deelnemer AHX 2016
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Hier wonen de Zambiaanse 
hockeytalenten van de toekomst
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4. Fondsenwerving

Ook in dit boekjaar hebben verschillende organisaties de Kadish Foundation een warm hart 

toegedragen. Hieronder een mooi overzicht van de belangrijkste fondsenwervingen.

Donaties - hockeyclubs
Donaties - hockeyclubs
Donaties - hockeyclubs
Donaties - hockeyclubs
Donaties - hockeyclubs
Donaties - particulier
Score 4 Kadish
Score 4 Kadish
Zakelijk
Zakelijk
Zakelijk
Zakelijk
Zakelijk
Zakelijk
AHX
Subsidie

Hockeyclub Leiden
Hockeyclub Myra
Hockeyclub Baarn
Hockeyclub AMVJ
Hockeyclub Hisalis
Zomer Avond Competitie
Hockeyclub Rotterdam JB1
Hockeyclub Amsterdam JA2
Voerman International
The Hockey Department
Hankamp Rehab
JCV B.V.
SportWays
Zomercompetitie
Fondsenwerving evenement
Wings of Support

€ 1.500,00
€ 1.358,75
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 260,00
€ 909,18
€ 969,00
€ 1.380,00
€ 2.250,00
€ 840,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 7.528,00
€ 5.150,00 

4.1  Overzicht fondsenwerving
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AFRICAN HOCKEY EXPERIENCE
BRAND MARK

Voor het derde jaar op rij organiseerde Kadish in juli de 

African Hockey Experience. Een fundraising evenement 

waarbij enthousiaste hockey liefhebbers de mogelijkheid 

krijgen om te kijken en ervaren hoe de Kadish Foundation 

haar werkzaamheden uitvoert in Zambia. 

4.2  African Hockey Experience
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De reis bestaat uit een aantal onderdelen:
- Hockeyen op het enige kunstgrasveld van Zambia met de lokale clubs.
- Training geven tijdens de kampen die speciaal worden georganiseerd door  

de Kadish coaches.
- Een bezoek aan de huizen van de coaches gelegen in compounds rondom het veld.
- Genieten van het prachtige land met een bezoek aan de Victoria Watervallen en andere 

toeristische attracties.

Tijdens de afgelopen editie bestond de groep uit 8 personen gemixt met Nederlanders en 
Belgen. Zij hebben kunnen genieten van de Zambiaanse hockeycultuur met veel gelach, 
dans en zang. De reis heeft in totaal ruim 6.000 euro opgeleverd voor de Foundation. 
Naast een geweldige reis en publiciteit, een geweldig bedrag.

Aankomend jaar wordt de vierde editie van de AHX georganiseerd, van 14 t/m 24 juli 2017. 
Meer informatie over de reis kun je vinden op: www.africanhockeyexperience.com.



Kadish helped me to improve my 
coaching skills as a head coach 
for the girls team, so that they 
went to the Youth Olympics. I m 
very grateful for that. Floyd Chomba, 

Kadish Coach Zambia

,
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5. Communicatie

De Kadish Foundation vindt het belangrijk helder 

en transparant te communiceren met alle 

belanghebbenden, hen te betrekken bij het werk 

van Kadish en verantwoording af te leggen over 

inkomsten en bestedingen. Wij gebruiken hiervoor 

een mix van communicatiemiddelen, waarbij 

we dezelfde strategische overwegingen aanhouden.

5.1  Strategie en beleid
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Content
We maken geen directe reclame 
voor donaties of sponsoring. In 

plaats daarvan communiceren we 
over de mensen en verhalen achter 

Kadish. Meer communicatie over 
Kadish leidt tot uitbreiding van ons 

(nu al grote) netwerk.

Uitstraling
We willen uitstralen dat we 

een duurzame organisatie zijn, in 
alle opzichten. We communiceren 

onze doelstellingen, maar ook onze 
overwegingen. Immers, we willen 

laten zien dat we trots zijn op Kadish 
als organisatie en iedereen die 

zich daarvoor inzet. 

Imago
Een ontwikkelingshulp-

organisatie vraagt om een imago 
waarvan we willen dat men ons be-
trouwbaar vindt; we laten zien waar 

het geld en bijvoorbeeld hockey-
sticks terecht komen. Hierbij 
proberen we dat op een zo 

sympathiek mogelijke manier 
te communiceren.

Hoogtepunten
Tot slot willen we graag onze 
mijlpalen laten zien aan onze 

(toekomstige) fans. 
Dat wil zeggen: crowdfundings, 

maar ook een coach die een 
diploma haalt.
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ANBI
Sinds 1 januari 2014 beschikt de Kadish Foundation over de ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). De ANBI-status biedt voor sponsors, donateurs en schenkers veel 
fiscale voordelen.

Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties
Om ervoor te zorgen dat de Kadish Foundation door middel van het jaarverslag 
een heldere, transparante verslaglegging aan haar publiek presenteert, en zo een 
maatschappelijk vertrouwen in de fondsenwerving genereert, wordt zorgvuldig gebruik 
gemaakt van Richtlijn 650. Wij trachten onze communicatie met donateurs, vrijwilligers en 
andere betrokkenen hiermee zo inzichtelijk mogelijk te maken. Hiervoor is de benodigde 
kennis en financieel advies intern aanwezig.

Transparant Prijs
Afgelopen jaar hebben wij ons jaarverslag 2014-2015 laten beoordelen door de jury van 
de Transparant Prijs. Met trots kunnen we zeggen dat we een B-score hebben behaald, 
wat wil zeggen dat we 65% van de te behalen punten hebben verkregen. We hebben 
dankbaar gebruik gemaakt van het juryrapport om verbeteringen binnen onze stichting en 
aangaande dit jaarverslag aan te brengen.

5.2  Communicatie over onze
        bedrijfsvoering
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5.3  Communicatiemiddelen

Kadish Foundation

Contact-
personen op 

diverse 
hockeyclubs

Website

Digitale 
nieuwsbrief

Social media 
posts

E-mail

Diverse 
sponsorboekjes

Correspondentie 
via social media

Persberichten

Stand op diverse 
evenementen
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Als gevolg van onze strategische communicatie-overwegingen, hebben we 
het afgelopen boekjaar een aantal mooie resultaten behaald:

Naar aanleiding van de behaalde resultaten hebben we voor het nieuwe 
boekjaar de volgende communicatieve doelstellingen geformuleerd:

• Tweetalig maken van website, jaarverslag en alle social media berichten

• Nog grotere achterban verzamelen op Facebook; +20%
• Meer leads naar de website genereren; 40.000 unieke bezoekers per jaar

• Facebook als nieuwsplatform nog groter maken; 3.500 fans

• Instagram ontwikkelen tot tweede groot platform; +100%
• Realiseerbaar maken van Twitter; 200 fans

5.4 Resultaten 5.5 Doelstellingen
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42.219 
paginaweergaven op de website

2.493 unieke bezoekers 
per maand op de website

955 ontvangers van de digitale nieuwsbrief

108.892 mensen 
bereikt via onze berichten op social 
media

2.617 fans op Facebook, 

stijging van 17,7%

421 fans op Instagram, 

stijging van 1730,0%

143 fans op Twitter, 

stijging van 14,2% 48 mensen zochten contact 
of deden een aanvraag via 
social media



Kadish has done a lot in my life. 
Like taking me to school, finishing my 
IT and giving me the opportunity to 
get my degree in Hotel Management. 
Thank you! Martha Kalomo, 

Kadish Coach Zambia
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6. Financiële verantwoording 

De Stichting Kadish (“de stichting”) is 
gevestigd in Amsterdam en heeft  haar statu-
taire zetel in Enschede. Voor het opstellen 
van het jaarverslag hanteert de stichting 
een gebroken boekjaar dat statutair van 
1 september tot en met 31 augustus loopt.

Dit jaarverslag heeft tot doel meer inzicht te 
verscha ffen in:
- doelstelling, strategie en beleid;
- financiële beleid en de financiële 

verantwoording.

We streven ernaar om de gelden zo goed 
mogelijk te besteden. In de volgende para-
graaf wordt de jaarrekening gepresenteerd 
waarin te zien is waar elke euro terechtkomt. 
Natuurlijk maken we kosten bij de bedrijfs-
voering. We hebben de intentie om dit 

kostenpatroon zo laag mogelijk te houden 
en proberen daar ook creatief mee te zijn 
door bijvoorbeeld zoveel mogelijk kosten ge-
sponsord te krijgen (denk aan druk- en ver-
zendkosten). Onze kosten zullen met de op-
brengsten meegroeien en soms zullen we 
een investering gaan doen die hopelijk weer 
meer geld op gaat leveren. Die ondernemende 
instelling willen we graag behouden.

Veel spullen worden gedoneerd. In het 
afgelopen jaar hebben we voor twee 
vrijwilligers met beiden een flink takenpakket 
een onkostenvergoeding betaald, zodat zij 
zich optimaal konden inzetten voor hun 
werk. Dat hebben zij beiden in veelvoud 
terugverdiend, door een grote hoeveelheid 
sponsorgeld binnen te halen met hun 
werkzaamheden.

Benoeming bestuur
Wanneer in het bestuur een vacature 
ontstaat, zal daarin door de overblijvende 
bestuursleden ten spoedigste worden 
voorzien door benoeming van een nieuw 
bestuurslid. Aftredende bestuursleden zijn 
steeds herbenoembaar.

Toezicht
Er is momenteel geen orgaan dat toezicht 
houdt. Het bestuur heeft het afgelopen jaar 
toezicht gehouden op het operationele 
team bij de uitvoering van de strategie en 
prestaties door elk kwartaal te vergaderen 
over de gang van zaken. 

Financieel beleid en 
verantwoording
De stichting 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. Hieronder 
de voornaamste speerpunten van de 
stichting met betrekking tot dit beleid.
 

Besteding doelstellingen
De organisatie heeft als doel minimaal 90% 
te besteden aan het algemene nut. We 
zitten in de beginfase 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
We hanteren een conservatief begrotings-
beleid. Bij het opstellen van begrotingen 
wordt het voorzichtigheidsprincipe 
gehanteerd bij verwachte inkomsten.
 
Vermogen
Het is bestuursleden c.q. het bestuur niet 
toegestaan overtollige kasgelden te beleggen 
in rentedragende leningen, e ffecten, 
derivaten of overige waardepapieren. Tot 
aan het bedrag van de deposito-garantiesom 
wordt gespaard bij één bank.
 

6.1  Algemeen
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Functie in het bestuur

Voorzitter Jan Willem Bredius

Secretaris Claudia Makumbe

Penningmeester Tjarko Tadema

Termijn

Juli 2014 - nog niet bepaald

Juli 2014 - nog niet bepaald

Juli 2014 - nog niet bepaald

Dagelijkse werkzaamheden

Ondernemer

Opleidingsmanager van de opleiding 

Sportmanagement van de Haagse 

Hogeschool

Finance Manager bij Euro-Rigging B.V.



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 

maximaal 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 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.
 
Kosten beheer en administratie
Dit betreft kosten die de stichting 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.

Optimale relatie met 
belanghebbenden
Wij zijn blij verrast met de snelle groei van de 
Kadish-aanhang en alle bijzondere initiatieven 
die mensen nemen om ons werk te steunen! 
Wij doen daarom ook erg ons best om al 
het contact 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 willen werken. Daarnaast is 
er regelmatig persoonlijk contact met onze 
partners en suppliers en dat gaat redelijk 

vanzelf, omdat de meesten in ons eigen 
netwerk zitten. Volgers op sociale media 
houden wij meerdere malen per week op 
de hoogte met beeldmateriaal en verhalen 
zodat alle ontwikkelingen gevolgd kunnen 
worden. In de komende jaren zullen we de 
relatie met (bedrijfs)donoren verder gaan 
opbouwen.

Toekomstparagraaf
In de toekomstparagraaf wordt de begroting 
weergegeven van het boekjaar 2016-2017. 
Voor verdere toelichting op deze paragraaf 
verwijzen we naar hoofdstuk 3.
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Baten   01-09-2016 t/m 31-08-2017
Uit eigen fondsenwerving € 10.000
Zakelijke fondsenwerving € 15.000
AHX € 22.500
Subsidies € 5.000
Totaal som der baten € 52.500
 
Lasten   01-09-2016 t/m 31-08-2017
Kosten besteed aan doestellingen 
Kadish Coach € 8.860
Hockey Stixx! € 1.980
Hockey Dreams Program € 2.000
Hockey Camps € 7.500
Super 5’s € 750
Totaal besteed aan doelstellingen € 21.090
 
Kosten werving baten
Totaal kosten AHX € 8.500
Reis- en verblijfkosten € 250
Vergoedingen € 15.488
Marketing & Communicatie € 2.000
Totaal werving baten € 26.238
 
Kosten beheer en administratie 
Huisvesting € 250
Bankkosten € 350
Administratiekosten € 250
Verzendkosten € 200
Verzekeringen € 500
ICT beheer € 500
Telefonie & Internet € 500
Totaal beheer en administratie € 2.550
 
Totaal som der lasten € 49.878
 
Resultaat € 2.622

Begroting 2016/2017



6.2  Jaarrekening
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Staat van baten en lasten
  1 september - 31 augustus
  2016 2015 
 Ref. € €
Baten   
Baten uit eigen fondsenwerving  26.340 5.255
Baten uit gezamenlijke acties  11.444 2.875
Baten uit acties van derden  2.812 22.648
Subsidies van overheden  5.150 4.738
Rentebaten  9 15
Som der baten B 45.754 35.531
  
  1 september - 31 augustus
  2016 2015
 Ref. € €
Lasten   
Besteed aan doestellingen C 19.006 15.647
Werving baten D 21.126 7.392
Beheer en administratie E 1.621 1.099
Som der lasten  41.753 24.138
Saldo van baten en lasten  4.001 11.393  

Balans
  1 september - 31 augustus
  2016 2015
 Ref. € €
Activa
Liquide middelen F 30.251 20.105
Vorderingen G 4.200 10.345
Totaal activa  34.451 30.450
   
  1 september - 31 augustus
  2016 2015
 Ref. € €
Passiva   
Reserves   
 - Continuïteitreserve H 29.301 29.272
 - Bestemmingsreserve  5.150 1.178
Totaal passiva  34.451 30.450
   
Totaal  34.451 30.450



Toelichting op de staat van 
baten en lasten 

A) Algemeen
 

Waarderingsgrondslagen
Grondslagen voor resultaatbepaling en 
de kostentoerekening. De jaarrekening 
is opgesteld volgens de ‘Richtlijn 650 
Fondsenwervende instellingen (aangepast 
2011)’. Bij het samenstellen van de jaar-
rekening zijn ook de aanbevelingen van 
de Vereniging voor Fondsenwervende 
Instellingen (VFI) en het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) meegenomen.
 
Vergelijking voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering 
en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ge-
bleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
 
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 speci fieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. 
In de vermogensopstelling en de staat van 
baten en lasten zijn verwijzingen opgenomen 
die naar de betreffende toelichtingen 
verwijzen.

 

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende 
de verslagperiode zijn in de jaarrekening 
verwerkt tegen de actuele koersen. De uit de 
afwikkeling en omrekening voortvloeiende 
koersverschillen komen ten gunste of ten 
laste van de administratie en beheerskosten. 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, dit is 
zowel de functionele als de presentatievaluta 
van de stichting.
 
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie.
 
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit 
banktegoeden en zijn gewaardeerd 
tegen nominale waarde en staan ter vrije 
beschikking van de stichting.
 
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.
 
Subsidies
Subsidies worden als bate verantwoord in de 
winst- en verliesrekening in het jaar waarin 
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. 
De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
 
Salaris en vergoedingen
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen 
geen salaris, wel kregen twee medewerkers 
een vergoeding voor hun werkzaamheden 
voor de stichting. De Kadish Foundation 
vergoedt gemaakte onkosten, tegen 
maximaal de  fiscaal toegestane norm.
 
Rentebaten en Rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden 
tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de 
betreffende activa en passiva.
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B) Baten
 € % van totaal baten
Geoormerkte donaties   
Hockey Dreams Program 879  2,9%
WOS 5.150  17,0%
Hockey Camps Program 146  0,5%
Totaal geoormerkte donaties 6.174  20,4%

Algemene donaties en giften   
Particulier, team & groep initiatieven 9.067  30,0%
Zakelijke fondsenwerving 11.444  37,8%
AHX 16.249  53,7%
Score 4 Kadish 2.812  9,3%
Rentebaten 9  0,0%
Totaal algemene donaties en giften 39.580  130,8%

   
C) Lasten besteed aan doelstellingen
 € % van totaal lasten
Kadish Coach 12.412 29,7%
Hockey Camps Program 3.717 8,9%
Kadish 5’s Program 205 0,5%
Hockey Dreams Program 1.018 2,4%
Hockey Stixx! Program 1.654 4,0%
Totaal besteed aan doelstellingen 19.006 45,5% 

D) Werving baten
 € % van totaal lasten
Totaal kosten AHX 10.203  24,4%
Totaal kosten S4K -    0,0%
Reis- en verblijfkosten 88  0,2%
Drukwerk 70  0,2%
Vergoedingen 7.946  19,0%
Marketing & Communicatie 297  0,7%
Zomercompetitie 2.306  5,5%
SportWays 215  0,5%
Som werving baten 21.126 50,6%
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E) Lasten beheer en administratie
 € % van totaal lasten
Huisvesting 22  0,1%
Bankkosten 435  1,0%
Administratiekosten 145  0,3%
Verzendkosten 36  0,1%
Verzekeringen 413  1,0%
ICT beheer 303  0,7%
Telefonie & Internet 267  0,6%
Totaal beheer en administratie 1.621 3,9%

F) Liquide middelen
  1 september - 31 augustus
  2016 2015
  € €
ABN AMRO*  30.251   20.105 
Totaal liquide middelen  30.251   20.105

* De middelen staan volledig ter beschikking van de stichting en 
zijn op korte termijn beschikbaar.

G) Vorderingen
  1 september - 31 augustus
  2016 2015
  € €
Zakelijke fondsenwerving   4.200   10.345 
Totaal debiteuren   4.200   10.345 
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H) Continuïteitsreserve**
  2016 2015
  € €
Balans 01-09   29.272   19.057 
Bestemd resultaat huidig boekjaar   29   10.215 
Onttrekking   
Balans 31-08  29.301 29.272

**De richtlijn Financieel Beheer van VFI brancheorganisatie stelt voor de hoogte van de 
continuiteitsreserve een maximum van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de uitvoerings-
organisatie. Voor het verslagjaar zou dit mogen uitkomen op € 34.121 (2015: € 12.737). 
Onder kosten van de uitvoeringsorganisatie vallen: kostenfondsenwerving en kosten 
administratie en beheer.
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Kengetallen en Ratio’s  
Besteed in % van de totale lasten Werkelijk Begroot
Doelstellingen (bestedingsratio) 46% 38%
Kosten werving baten 51% 60%
Kosten beheer en administratie 4% 2%

Besteed in % van de totale baten Werkelijk Begroot
Doelstellingen (bestedingsratio) 42% 34%
Toevoeging / (onttrekking) aan reserves 9% 10%
Kosten werving baten 46% 54%
Kosten beheer en administratie 4% 2%
  
Overige ratio’s Werkelijk Begroot
Kosten eigen fondsenwerving in % van 
baten eigen fondsenwerving 80% 59%
Solvabiliteit* 100% 100%
Vermogensratio** 83% 83%  

* De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen de reserves en de totale passiva. 
 
** De vermogensratio wordt berekend door het totaal aan reserves te relateren aan 
de totale lasten. Het geeft op deze manier inzicht in het weerstandsvermogen. 
Hoe lang kan de stichting zonder inkomsten voortbestaan.



Accountscontrole
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, 
aangezien de stichting op grond van artikel 2:396, lid 7 BW is vrijgesteld van 
deze verplichting. Daarom ontbreekt een controleverklaring van een ona fhankelijke 
accountant.
 
Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor om het resultaat dat vrij te besteden is van EUR 29 toe te voegen 
aan de continuïteitsreserve.
 
Gebeurtenissen na balansdatum
Naast de gebeurtenissen reeds benoemd in het jaarverslag zijn er geen gebeurtenissen 
na balansdatum geïdentificeerd die invloed hebben op de jaarrekening 2016.

6.3 Overige informatie
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In Holland I had the chance 
to watch, discuss and train 
with top coaches and captains, 
and saw games played at 
the highest level. I will share 
this experience in Malawi. Geoffrey Biya

Kadish Coach Malawi
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7. Vrienden van Kadish

7.1 Partners
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7.2 Sponsoren
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7.3 Suppliers
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THANK YOU!

Adyen, Alexander Zeh, Anja Overgaag, Anne Marie Goorkate, Anne Mieke Achterhuis, Anne van Brakel, Anne van Tol, Annegien Poelen, Anneke, Annelien, Annick Janssens-Rijmenants, Annick 
Mortelmans, Annika Pasman, Anouk Slingerland, Arthur Glaser, Atheneum Brasschaat, Bart Herklots en Tini Bakker, Belle Melsert, Benjamin Chaura, Bert van Dijk, Bjorn Kellerman, Blessings Musa, 
Brenda Kalunga, Carla van Laarschot, CASH, Céline Pairon, Chigo Thindwa, Chilo Oostergetel, Chisomo Jamali, Cleo Cohen, Coen Tuelings, Corine Oudewaal, Daan Ketelaars, Danielle Groot 
Koerkamp, Danielle Schols, Daphne Stalling, DITA, Dewi Oudijk, EDGE Hockey, EHL, Elly van der Vinne, Elvis Bwalya, Eric Janssens, Ernst de Vos, Esnarth Linyama, Eva Kernkamp, Eveline Herklots, 
Familie Fuhring, Familie J. Gons, Familie Leenders, Familie M. Gons, Familie M. van ’t Hof, Familie P. Dongen, Familie R. de Bruijn, Familie Süthoff, Familie van den Ende, Familie van Toledo, Familie 
van Velzen, Ferdinand van Bergen, Floyd Chomba, Gea, Gebke Compeer, Geoffrey Biya, Geoffrey Gama, GRAYS, Guus Jonkhoff, Hankamp Rehab, Harry Robertus, Hockeyclub AMVJ Dames 1, 
Hockeyclub Amsterdam JA2, Hockeyclub Athena Veteranen C, Hockeyclub Baarn, Hockeyclub Baarn Heren 1, Hockeyclub Baarn Veteranen, Hockeyclub Bully Heren 1, Hockeyclub Groen-Geel, 
Hockeyclub Hisalis MC3, Hockeyclub Leiden, Hockeyclub Myra, Hockeyclub Prinsenbeek, Hockeyclub Qui Vive, Hockeyclub Rotterdam JB1, Hockeyclub Royal Antwerp, Hockeyclub Rijnvliet, 
Hockeyclub Velp MD3, Hockeygear, Hockeypartner, HockeyStyle Magazine, hockey.nl, ‘t Hoen Sport, Hordijk & Hamer, Hugo van Donselaar, HvA Sport Management & Ondernemen, Ineke 
Botden, Innocent Mbabali, Irene Boldenburger, Ivar van Luyk, Ivo Spies, ISAZ, Jasmin Lukkes, JAWA Sport, JCV B.V., Jessica en Marthijn v.d. Heuvel, Jelle Feenstra, Jelle Rowold, Jo Verfaellie, John 
Goedegebuure, Jones Dayo, Josefien de Ridder, Jos de Haan, Judith, Julia, Kai Zaoui, Karlijn Nass, Kelly van Heezik, Kelvin Mbulo, Kiki Siemer, KNHB, KLAP, Koen en Loes, Lastmoment, Lesly 
Oudhoorn, Levi Kumwenda, Liber, Liesbeth Pelger, Loes Burger, Louise Ooms, Luc Vathorst, Luuk Verkaar, M. Engelsman, Maaike Wagemakers, Maarten van der Lee, Maarten Tuininga, Machteld 
& Philip Snijders, Madelon Rauwenhoff, Madsen Hockey Academy, Maeyke Verdonck  (Flexibility groep), Margot de Vries, Mark Weber, Maria Verschoor, Marije van der Hoeven, Marjet, Marjon 
Verschueren, Marleen Rauwenhoff, Marlieke Banus, Marlon Jansen, Marieke Bogaers, Martha Kalomo, Mathijs, Maxime Slieker, MD6 (Amber, Amber, Britt, Jolein, Lieve, Marit, Maud, Mia, Nienk), 
Michelle de Winter, Michiel Haverlag, Miriam Staring, Monique Burger, Mundayi Makayi, Nannette Meek, Nicole Bleijenberg, Niels Arts, Nienke Dalinghaus, Nina Balk, Olympic Youth Development 
Centre (Lusaka), Oma van Paulien, Othmar Hofmann, Otto van Vliet, Ouders van Thomas, P.B. Bredius, Paul Nieuwland, Paulien Rauwenhoff, Peer en Akke de Vos, Peter van Keulen, Philip-Jan, 
Planet Hockey Magazine, Prim Chigharoe, Princess Sportsgear, Puck van den Brink, RABO Hockey, Rein van Eijk, Rianne, Richard Necus, Rick Verkaar, Ritah Katoka, Rixt Herklots, Roeland van 
der Wiele, Rosanne, Roxanne Verfaellie, Rutger Rissik, Samuel Tagwireyi, Sarah Juggins, Saskia Bredius, Self-Pass, Shadrick Katele, Sjeep, Sjors de Haan, SOS Children’s Villages, Special Sports, 
Sportways, Sportways Staff TOP3, Sportways Staff CLA5, Sport 2000 Nijkerk, STAG Hockey, Stefan, Stefan van Dooijeweerd, Susanne Verviers, TGI Hockey, The Hockey Department, Thomas 
Herklots, Tragaluz, Transparant Prijs, Ulemu Chafuwa, Ulemu Ngwira, Valerie Gevaert, Véronique Subramaniam-Gielen, Vivian Hermans, Voerman International, Wies Hilbrink, Willemijn Cuperus, 
Willemijn de Bruin, Wings of Support, Winvision, Xandra Schmetz, xScreen Interactive, Zomer Avond Competitie (ZAC), Zomercompetitie, and everyone involved we forgot to mention.

all the people around the world who showed their enthusiasm about Kadish,
all the people that cheered on the side of our pitches for every goal made,
all the local schools that participated in our program,
all our volunteers,
and all the kids.
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Kom jij ons vrijwilligers-
team versterken? 
Neem contact met ons op!
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