
Notulen Stichting Sports 4 Society  
08-04-2020 
Aanwezig: Tim, Pim, Lieke, Renée, Emmy, Daan, Sjoerd 
  
Bestuur werven  
  

-     Meer benadrukken wat de stichting jou biedt. Naast het sporten met vluchtelingen, 
ook laten zien waar wij achter de schermen mee bezig zijn. Op de site een kopje 
toevoegen waar wij achter de schermen mee bezig zijn. Los promotie praatje. Voor 
studenten kopje aanpassen. Emmy en Pim schrijven dit stukje samen. De rest stuurt 
punten in, quotes.  

-     Bestuursleden moeten minimaal 21 jaar oud zijn, dit is een vereiste van het COA 
-     Pim heeft met Jet gesproken, Lieke belt maandag met haar. Daarna kan zij 

toegevoegd worden aan alle chats. 
-     Nieuwe bestuursleden eerst via Jet proberen. Vragen of zij mensen van Albertus kent 

(jongens) die geïnteresseerd zouden zijn  
-     Van Tim horen hoe Jan erin staat. Navragen of Vincent nog geïnteresseerd is  
-     Sjoerd gaat Hugo benaderen. Via Tiddo. 
-     Daarna via eigen insta promoten dat wij opzoek zijn naar nieuwe bestuursleden  
-     Inzetten op 6 nieuwe bestuursleden  
-     Via UK krant, studieverenigingen promoten. Bericht dat we laatst op social media 

hebben gezet.  
-     Groningskrant benaderen of ze promotie willen maken. Dagblad van het Noorden 

(heeft een meldpunt op de site voor interessant verhaal). Voor lange termijn. → 
volgend jaar.  

  
  
Betrokkenheid huidig bestuur  

-     Renée – is er hele jaar maar wilt ook kunnen reizen, als coschappen beginnen kan ze 
niet meer bij de sportdagen op middagen zijn.  

-     Emmy – wel in Groningen maar waarschijnlijk niet genoeg tijd door master. Half jaar 

in Groningen, dan scriptie afmaken aan VU. 
-     Lieke – half jaar  
-     Sjoerd – gaat Groningen uit vanaf september 
-     Daan – zelfde verhaal als renee  
-     Pim en Tim net zo betrokken als afgelopen jaar. Pim misschien een master in het 

buitenland (nog in afwachting).  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

Overdrachtsdocument 
  

-     Welke doelen hebben we gehaald, welke doelen willen wij doorgeven aan volgend 

jaar. Algemene doelen van de stichting. 
-     Iedereen schrijft een functie specifiek deel en welke doelen functie specifiek gehaald 

zijn. 



-     Taakverdeling per functie. Nieuwe functies bedenken en invulling daarvan. Abactis 

heel nuttig (notulen, overzicht, agenda’s).  
-     Overzicht met alle inloggegevens voor social media. Onderdeel van 

overdrachtsdocument. 
  
  
Fondsenwerving 
  

-     Niemand vindt het nu nodig om geld bij familie/vrienden te vragen. Uitstellen naar als 

we weten wanneer activiteiten weer beginnen.  
-     Beginnen met geld ophalen als het alles weer loopt 
-     Benefietdiner met lokale producten. Kleine restaurantjes. Restaurant en onszelf 

helpen.  
-     Nadenken over mogelijke partijen. Sportkantines hebben lang omzet gemist 

bijvoorbeeld. S4S TD Studs.  
-     Controleren van acquisitiemail/telefoonplan. Pim kijkt hierna als laatste check  

  
  
Sponsoren  
  

-     Naar alle sponsoren een kleine nieuwsbrief sturen een aantal keer per jaar → 

volgend jaar 
  
  
Nieuwe ideeën voor de sportmiddagen   
  

-     Begin van het jaar eerst een activiteit met de kinderen organiseren. Kans voor de 

kinderen om het bestuur en Stichting Sports 4 Society op een leuke te leren kennen. 
Begin van het jaar goed beginnen → Jump XL 

-     Arjan had bij de laatste sportmiddag een lijst geprint met kamernummers waar de 

kinderen zaten. Een deel ging flyeren en een deel ging met Arjan langs de kamers, 
dit werkte erg goed!  

-     Bij de laatste sportmiddag is ook aan Arjan gevraagd naar de mogelijkheid om de 

kinderen op school op te wachten en dit vond Arjan geen slecht idee. Hij zou het 
navragen, hier weer naar vragen.  

-     Doorgroeien naar oudere doelgroep zodat je buiten de sportmiddag ook met ze kan 

afspreken → integratie. Wel uitzoeken of dit mag. Op VOG staat volgens mij dat je 
niet 1 op 1 met de kinderen mag afspreken.  

-     Langer termijn doel: in de zomer in Groninger stadion voetballen.  
  
Uitbreiding naar andere stad  
  

-     Onderzoeken wanneer we willen uitbreiden naar een volgende stad. Wanneer 
zouden wij dit willen doen? Waar zitten andere COA’s, in andere studentenstad?  

-     Realistisch: Leeuwarden, Utrecht  
-     Binnen 3 jaar bijvoorbeeld? 

  
VOG  
  

-      Len gaat dit opsturen. 
-      Fixen voor eind van dit academisch jaar  
-      Aan Alfa vragen of ze zijn ingeleverd 

  
 
Site 



  
-      Sjoerd en Daan gaan site up to date brengen.  
-      Donatie button 

  
 
Overig  
  

-     ANBI status – Sjoerd en Daan gaan morgen bellen. 
-     Complete mail naar Arjan. Gaan zwemlessen door? Zaal huur? Op school wachten 

op kinderen? Sportdag op dinsdag (Lieke) 
-     Complete mail voor Roy. Willen ze door volgend jaar? Wie hebben ze op het oog 

voor studenten (Lieke)  
-     Bedankje logo ontwerpster → Tim? 
-     Zakelijke rekening autoriseren → Tim en Pim langs Groningen om alles op te halen.  
-     Challenges maken voor kinderen in COA. Aan Arjan vragen of hij iets kan laten zien 

namens ons.  
 

 


