Notulen 24-08-2020
De meeting begon met een brainstormsessie voor het nieuwe beleidsplan. Hierin konden de
bestuursleden hun bedachte ideeën delen en aanvullen. De ideeën op een rijtje:
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-

-

-

-
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De sportdagen zo vormgeven dat er meer focus ligt op integratie. Dit moet overlegd
worden met Arjan, hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Onze ideeën hoe dit aan te
pakken:
- Verschillende basisscholen benaderen om samen sportdagen te doen.
- lokale voetbalclubs benaderen om daarmee samen te werken
- De Coa Cup opnieuw plannen, deze was vorig jaar al in de planning, maar ging
helaas niet door, in verband met corona.
Meer vrijwilligers laten meedoen met de sportdagen, om zo de sportdagen uit te kunnen
breiden. Als reactie hierop kwam op tafel dat het Coa daar niet zo blij mee is, aangezien
elke vrijwilliger een VoG moet hebben. Dit kan wel bij evenementen.
Iedereen was het erover eens dat het werven van de kinderen beter kan. Hier werden
meerdere ideeen genoemd om dit process te verbeteren.
- Een plan werd geopperd dat lijsten met kinderen en hun kamernummers
gebruikte, om zo gericht langs de kamers te kunnen om de kinderen op te halen.
- Een ander plan was om eerder te komen, rond kwart over 1, om zo meer tijd te
hebben voor het werven.
- Bij de school werven. Dit zou ervoor zorgen, dat we gericht alle kinderen op
dezelfde plek hebben en zo gerichter kunnen werven.
- Een ander creatief idee was het maken van strippenkaarten. Elk kind dat
meegaat krijgt dan een strippenkaart met 10 strippen erop, als al deze 10 stippen
ingeleverd zijn dan krijgt het kind een sport pak/shirt van ons. Dit om het kind te
motiveren om terug te komen, en om naamsbekendheid te creëren in het AZC
door de sport pakjes te bedrukken met de naam van de stichting erop. De
acquisitie zou informeren hoe deze pakjes te verkrijgen en zou dit verder
proberen uit te werken.
Een ander punt wat dit jaar de focus gaat krijgen is het werven van tieners. Afgelopen
jaar waren kleine kinderen voornamelijk goed te enthousiasmeren voor de sportdagen,
een van de nieuwe doelen is het bereiken van tieners. We willen dit gaan doen met de
hulp van middelbare scholen.
Vorig jaar bleek het fietsen naar het Alfa college een knelpunt te zijn, omdat niet lke kind
een fiets heeft of kan fietsen. Dus gaan we dit jaar ook kijken naar het huren van een
busje of een bakfiets. Hiermee zouden we de kinderen makkelijk van A naar B kunnen
verplaatsen en zo de drempel om mee te doen aan de sportdagen verlagen.
Een ander aandachtspunt dit jaar wordt het organiseren van meer bijzondere sporten,
zoals basketbal, paardrijden en zeilen. We zouden dit dan willen op delen in periodes
waarin je een bepaalde sport ‘ontdekt’.
Wat vorige meeting ook al was besproken, is het doel dit jaar ook om de sportdagen dus
elke week te doen en afwisselend jonge en oudere kinderen mee te nemen. Er werd

-

benoemd dat Alfa college studenten weg moeten om 5 en dat de oudere kinderen later
van school komen en dat dit dus een probleem is, waarvoor we op zoek moeten naar
een oplossing!
Een ander idee dat werd besproken is het organiseren van een klein kinderkamp. Dit
moet ook nog verder uitgewerkt worden.
Een ander punt op de agenda dit jaar is het uitbreiden van Sports4Society naar andere
steden.
We willen dit jaar ons ook bezig gaan houden met promotiestunts om de
naamsbekendheid te vergroten voor sportdagen. Een idee was, om dit voor scholen te
doen, zodat de juiste doelgroep de promotiestunt mee krijgt, en de kinderen ook worden
geënthousiasmeerd om mee te doen.

Hierna is het bestuur aan de slag gegaan met het formuleren en maken van het nieuwe
beleidsplan. Deze is zo goed als afgemaakt alleen de lay-out moest nog netjes gemaakt
worden, maar dit zou later gedaan worden door de abactis.
Op het eind werd er afgesproken dat iedereen nog eenmaal de punten moest doorlezen en
verbeteren waar nodig. Ook werd er afgesproken om nog maal contact te zoeken met roy en
arjan, zodat deze afspraak nog voor september plaats kon vinden. Helaas werd met meer
contact duidelijk dat beiden partijen de komende tijd, in verband met corona, de sportdagen niet
echt zag zitten en daarom heeft deze afspraak ook niet plaatsgevonden.
Ten slotte werd er een lijstje gemaakt met dingen die we wel nu konden regelen ondanks
corona. Onder deze vielen:
- Acquisitie opstarten
- s4s kleding regelen, voor kinderen en bestuur
- De nieuwe bestuursleden voorstellen op de s4s Instagram en op de site
- Een mogelijke uitbreiding van de stichting voorbereiden
- De nieuwe bestuursleden aanmelden bij de KvK

