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1.
Inleiding
In 2018 werd de Stichting Hockey-Hockey / Sport for Development (ST HH SFD) opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2019 tot januari 2022.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van
de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
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2.

Visie en Missie

2.1 Visie
Het bestuur van Stichting Hockey-Hockey wil haar ervaring vanuit het oprichten van de
Hockey vereniging Feijenoord, haar kennis van en hun passie voor de hockeysport, inzetten
om kansarme kinderen in Indonesië een leuke, leerzame beleving mee te geven in hun
dagelijks bestaan. Daarmee uiteindelijk een bijdrage te leveren om kansarme kinderen een
beter vooruitzicht te bieden.

2.2. Missie
De doelstelling van onze stichting is om als algemeen nut beogende instelling als bedoeld
art 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of een daarvoor in de plaats gekomen
regeling, het algemeen belang te dienen door activiteiten te ondernemen gericht op: het
genereren van financiële middelen ten behoeve van sport-, onderwijs- en welzijn projecten
die gericht zijn op kansarme kinderen in Indonesië en voorts al hetgeen met een en ander
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. steun te verlenen aan projecten in Indonesië;
b. het verlenen van materiele casu quo immateriële diensten aan voormelde projecten;
c. het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwerven en
beschikbaar stellen van kennis en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking
van het doel kunnen bijdragen;
d. het verkrijgen van financiële steun, bijvoorbeeld in de vorm van legaten, erfstellingen
(slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen) en schenkingen (in welke vorm dan
ook) alsmede het aanvragen van subsidies;
e. het doen verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de
ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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3.

Ambities

De ambitie van de Stichting in 2019 is om na oprichting zo snel mogelijk operationeel te
worden en voldoende middelen te hebben om op 4 locaties, in totaal 100 kinderen,
wekelijks het plezier van de hockeysport te laten beleven; alles in de stad Jakarta in
samenwerking met weeshuizen. De gewenst uitbreiding naar 6 locaties, betekent dat er een
interne competitie georganiseerd kan worden. Aangezien dit lokaal georganiseerd moet
worden, zijn er trainers nodig die in het begin begeleid moeten worden.
Uiteindelijk wil de stichting de komende 2/3 jaar meer dan 500 kinderen op Java wekelijks
aan het hockeyen krijgen.
De stichting gaat om dit te bereiken samenwerken met een lokale Indonesische uitvoeringsorganisatie en lokale sportdocenten en/of -instructeurs.

3.1 Projecten
Voor de uitvoering van het programma werkt de stichting Hockey-Hockey samen met de
lokale organisatie Yayasan Hockey-Hockey, die speciaal voor het uitvoeren van het
beleidsplan wordt opgericht. Vanuit de Yayasan Hockey-Hockey worden alle
sportactiviteiten uitgevoerd. Het bestuur van de Yayasan bestaat uitsluitend door de
stichting geaccepteerde Indonesische vrijwilligers. De Yayasan organiseert de samenwerking
met de Indonische trainers. De Yayasan betaalt ook de lokale Indonesische trainers en ziet
ook toe op het goed functioneren van het trainerscorps. De Yayasan rapporteert frequent
aan de stichting wat zij gedaan hebben. Zodoende creëren wij een duurzaam programma
wat in de toekomst geheel zelfvoorzienend zou kunnen bestaan.

De trainers van de Yayasan Hockey-Hockey verzorgen met hockey- en opleidingsmateriaal
van de stichting, gedurende een korte periode kennismakingslessen voor kinderen uit
weeshuizen en andere geinteresseerden. Na deze kennismaking moet ieder kind besluiten of
hij/zij wekelijks mee gaat doen. Voor de deelnemers organiseert de stichting Hockey-Hockey
via Yayasan al het benodigde materiaal, de trainingen, wedstrijden en zo mogelijk
toernooien. De weeshuizen zorgen dat de kinderen structureel mee kunnen doen en stellen
een trainingslocatie beschikbaar.
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3.2 Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat
wordt gepubliceerd op onze website.
Daarnaast rapporteert de Yayasan samen met de hockeytrainers over hoe, waar en wanneer
de activiteiten hebben plaatsgevonden. Ook sturen zij foto’s ter onderbouwing van de
rapportages.
Deze rapportage wordt opgenomen op onze website.
In de komende jaren sluiten wij ons aan bij Partin en werken wij toe naar een CBF Erkenning
voor onze stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de
fondsenwervende sector is vastgesteld.

3.3 Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:
• potentiele particuliere donateurs aanschrijven,
• een crowdfunding-actie starten,
• lezingen en presentaties geven
• vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,
• bedrijven, instellingen en organisaties benaderen om sponsorovereenkomsten af te
sluiten
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4.

Strategisch stappenplan

4.1. Onze aanpak
Voor de uitvoering van het programma werkt de stichting Hockey-Hockey samen met de
Yayasan Hockey-Hockey. Vanuit de Yayasan Hockey-Hockey worden alle sportactiviteiten
uitgevoerd. Het bestuur van de Yayasan bestaat uitsluitend uit Indonesische vrijwilligers. De
lokale Indonesische trainers ontvangen voor de activiteiten een vergoeding. Zodoende
creëren wij een duurzaam programma wat in de toekomst geheel zelfvoorzienend zou
kunnen bestaan.
De trainers van de Yayasan Hockey-Hockey verzorgen met hockey- en opleidingsmateriaal
van de stichting gedurende een korte periode kennismakingslessen waaraan ieder kind van
de organisatie mee mag doen. Na deze kennismakingsperiode moet ieder kind besluiten of
hij/zij wekelijks mee gaat doen. Voor de deelnemers organiseert de stichting Hockey-Hockey
al het benodigde materiaal, de trainingen, wedstrijden en toernooien. De instelling zorgt dat
de kinderen structureel mee kunnen doen en stellen een trainingslocatie beschikbaar.
4.2. Partnerships
De stichting Hockey-Hockey zoekt in Nederland partnerschappen op met Nederlandse
ondernemingen of organisaties die in Indonesië actief zijn. Wij bouwen een sportief en
interessant netwerk op rondom onze hockeyactiviteiten.

Fondsenwerving
Sponsorkaart
Projectvoortgang en verantwoording
Een van de bestuursleden zal in de periode 2019 - 2022 ongeveer 3 x per jaar naar de
Hockey-Hockey locaties reizen om de voortgang te bewaken en monitoring en evaluatie voor
het programma te regelen.
Bestuurlijke zaken
Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.
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5.

Slot

Samenwerkingen en lidmaatschappen
Onze stichting werkt samen met Yayasan Hockey-Hockey Indonesia in oprichting.
Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging voor het Particuliere Initiatief in
Ontwikkelingssamenwerking Partin en vragen een CBF Keurmerk aan in 2019.
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