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Feedback gesprek COA - Alfa - S4S 

- Het gesprek dat heeft plaatsgevonden op Donderdag is besproken 
- De evaluatie van het gesprek is op de drive gezet 
- 10 Maart (13:30) is een nieuw feedback moment ingepland 

 
Site 

- Sjoerd krijgt donderdag ochtend les over de site 
- Het beleidsplan gaat dan online 
- Puntjes van Tim zullen ook verwerkt worden 

 
Uitbreiding team 

- Er zijn 2 potentiele nieuwe teamleden, meisje (albertus) en jongen, waar contact mee is 
gelegd.  

- Er waren twee ‘fanmails’ binnen gekomen.  Een verzoek om in de zomer te helpen is 
afgewezen, omdat de sportdagen niet zullen plaatsvinden in de zomer. Aan het Duitse meisje 
die Nederlands spreek is gevraagd of ze deel wil nemen aan het bestuur na de zomer. Beide 
personen zullen benaderd worden als er vrijwilligers nodig zijn voor de COA CUP (in verder 
overleg met het alfa college en COA)  

- Promotie van de stichting op sociaal media platformen (zoals AEGIR) mag niet.  
 
COA CUP 

- Een nieuw initiatief is aangedragen door de studenten van het Alfa-college; de organisatie 
van de COA CUP.  

- Alle drie de partijen zullen eerste lijntjes gaan uitgooien voor de organisatie van dit 
evenement. De stichting zal hierbij voornamelijk bezig zijn met de acquisitie. 

- De stichting gaat de COA CUP betrekken bij het acquisitieplan  
- De stichting gaat een logo maken waarbij de logo’s van de 3 partijen betrokken worden.  
- Eerste stap is om een datum te bepalen; dit leek het handigst om dit door de weeks in de 

meivakantie te doen, omdat de sportvelden dan rustiger zijn en de kinderen geen school 
hebben. 

 
Acquisitie  

- Gesprek met de bank is goed gegaan. Zij gaan aan de slag met het afronden van het dossier. 
Dit kan 1,5 week tot 3 weken duren. Tim gaat Roy en Arjan mailen over de vorderingen.  

- Er wordt nog steeds gewacht op de ANBI status 
- Acquisitie mail is opgesteld door Sjoerd 
- Bel plan ligt ook klaar, net als de lijst voor mogelijke sponsoren.  

 
Zaal 

- De zaal is gehuurd tot eind April. Tim gaat deze week het volgende bedrag overmaken.  
 
Sociale media  

- Besproken wat de volgende post gaat worden 
 
Team dag stichting Sports 4 society  

- Zaterdag 4 april is de team dag van de stichting plaatsvinden. Er is een zaaltje gereserveerd 
om in de avond te kunnen eten.  


