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Voorwoord 
 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Sekolah Sepak Bola Belanda. 

 
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 5 november 2014 en gevestigd te Velp. Stichting Sekolah 
Sepak Bola Belanda is voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van haar bestuursleden naar aanleiding van 
eerdere bezoeken aan Indonesië en de daar opgedane kennis dat zowel op voetbalgebied als zwemmen er vrijwel 
niets wordt georganiseerd voor kinderen. De Stichting heeft tot doel om zoveel mogelijk kinderen te laten 
kennis maken met de voetbalsport en talenten de kans bieden zich verder te ontwikkelen. Daarnaast het opzetten 
van projecten om kinderen zwemlessen te laten volgen en daarmee veiligheid te creëren in een waterrijke 
omgeving voor iedereen maar vooral voor die het ‘t hardst nodig hebben. 

 

Om de doelstellingen te behalen zet de Stichting zich in om bestaande projecten verder te kunnen uitbreiden en 
optimaliseren. Tevens wil de stichting hierin meenemen het opleiden op verschillende gebieden van lokale 
bevolking en daarmee zelfstandigheid en werkgelegenheid realiseren. Samen met de lokale organisaties als ook 
provincie en gemeente trachtten wij op beide gebieden structuur en continuïteit aan te brengen en daarmee de 
totale ontwikkeling naar een hoger niveau te brengen.  Middels de werving van donaties, sponsoring en fondsen 
zal de daarvoor benodigde budgetten bij elkaar gebracht moeten worden. De ervaring en realisatie van deze 
projecten zullen vervolgens gebruikt worden om vervolgprojecten op andere locaties formuleren. 

 

Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan volgens 
de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aan zou moeten voldoen. Stichting Sekolah Sepak Bola 
Belanda is voornemens om de ANBI status aan te vragen. 

 
Dit plan geeft inzicht in:  

Missie, visie en doelstelling van de stichting  
Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting  
De manier waarop de stichting middelen werft  
Het beheer van het vermogen van de stichting  
De besteding van het vermogen van de stichting  
Het functioneren van het bestuur  

 
We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun mogen rekenen. 
Met uw steun kunnen wij het verschil maken. 

 
Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen. 

 
Eric Reijnders, voorzitter.    
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Inleiding 

 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Sekolah Sepak Bola Belanda het actuele beleid vast. 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van datum 1 juni 2020. 
Het beleidsplan is opgesteld voor drie jaar, maar zal jaarlijks aangepast worden, indien nodig. 

 

Stichting Sekolah Sepak Bola Belanda staat voor een grote uitdaging in de komende periode. De uitdaging ligt 
vooral in het zoeken van sponsoren, donaties, giften en uitbreiden van de bekendheid en het huidige netwerk. 
Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de Stichting haar doelstellingen wil verwezenlijken. Hiervoor is 
doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk geformuleerd doel nodig. 

 
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke activiteiten het wil 
ontplooien om de doelstellingen te behalen. 

 

Het doel is dat de Stichting zo breed mogelijk voetbal en zwemmen mogelijk maakt door het opzetten c.q. 
uitbreiden van diverse projecten. Dit is begonnen met de realisatie van de eerste projecten welke op kleine 
schaal zijn gestart in 2015 en in de jaren daarna tot heden stapje voor stapje verder zijn doorontwikkeld.  
 
Intussen werken we bij de lopende projecten met studenten uit Nederland die hun stage op Ambon kunnen 
en mogen invullen, voor de werving van studenten is een samenwerkingsverband aangegaan met ISNS BV 
Velp. 
 
 
 
    Impressie van Ambon 

 



  
 

 

Stichting Sekolah Sepak Bola Belanda 
 
 
 
 
 

6 
 

1. Missie/visie 

 

Stichting Sekolah Sepak Bola Belanda is voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van haar bestuursleden die 
actief zijn in de voetbalsport en/of een ondernemend karakter kennen. Stichting Sekolah Sepak Bola Belanda 
stelt zich een samenleving voor waarin kinderen de mogelijkheid moeten hebben om te sporten en leren in een 
veilige en betrouwbare omgeving. Dit streven kan worden bereikt door juist beheer en verder ontwikkelen van 
bestaande projecten. 

 

Dit laatste is het speelveld van de Stichting; het beschikbaar maken van training en les mogelijkheden alsmede 
zorg dragen voor kennisoverdracht vanuit de ervaring en structuur zoals wij die in Nederland kennen en als 
normaal ervaren. Omdat in deze beide categorieën een groot gebrek is aan kennis, structuur en vooral ook 
financiën, heeft de Stichting destijds besloten om zich hiervoor in te zetten. De focus zal eerst vooral liggen op 
de uitbreiding van lopende projecten waarna opstarten op andere locaties de grote wens is. Belangrijk is de 
toegankelijkheid voor alle kinderen realiseren zonder onderscheid, met name in de gebieden die als zeer arm 
bekend staan. 
 

1.2 Doelstellingen 

 
De doelstellingen van de Stichting Sekolah Sepak Bola Belanda luiden als volgt: 

(a). Individuele technische bijscholing in groepsverband als aanvulling op de reguliere voetbaltrainingen, 

toernooien op school, toernooien tussen verschillende dorpen op Ambon, onder leiding van bekwame en/of 

ervaren trainers voor voetballers vanaf 6 jaar. 

(b). Individuele zwemlessen gericht op het zelfredzaam maken en indien mogelijk uitbreiden naar 

kwalificatie A-B-C diploma volgende de Nederlandse standaard, onder leiding van bekwame en/of ervaren 

trainers voor kinderen vanaf 6 jaar. Optioneel dit ook aanbieden voor volwassenen aangezien de overgrote 

meerderheid van de bevolking niet kan zwemmen. 

(c). Het en financieren van en het uitvoeren van diensten hiermee verband houdend. 

(d). Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen. 
 

1.3 Strategie 

Om de doelstelling te bereiken is er in 2015 gestart met de opzet van een eerste voetbal project. Er is een 
locatie geselecteerd en een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Maluku als lokale partner gesloten 
om ervoor te zorgen dat de lokale uitdagingen en acceptatie worden gewaarborgd. Samen met deze partner is er 
een eerste project geformuleerd en afgebakend en zijn de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen 
helder gedefinieerd. De Stichting zal zich inzetten om dit project te gaan realiseren door de zoektocht naar en 
de realisatie van: sponsoren, donaties, giften, bekendheid en het opbouwen van een netwerk. 

De Stichting zal zorgdragen tot de uitvoering van het project en de uitvoering controleren en communiceren 
met haar sponsoren, donateurs, giftgevers en netwerk. 

Vervolgens zal het project en de werkwijze worden geëvalueerd en er, aan de hand van de lering, één of 
meerdere vervolgproject worden opgezet om dit proces vervolgens te blijven herhalen. 
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2. Huidige situatie 

 
De Stichting is inmiddels actief op twee locaties in Ambon alwaar trainingen worden verzorgd voor kinderen 
in de leeftijden van 6 t/m 14 jaar.  
Van maandag t/m vrijdag worden door +/- 250 kinderen, ieder in hun eigen doelgroep, deze met veel 
enthousiasme gevolgd. 

Op één locaties worden zwemlessen verzorgd voor kinderen in de leeftijden 6 t/m 12, Van maandag t/m 
vrijdag volgen 50 kinderen deze lessen.  
Dit alles in het kader van verwezenlijken van onze doelen. 

De voetbaltrainingen worden verzorgd volgens een gestructureerd schema in opbouw en ontwikkeling. 
Hiervoor maken we gebruik van de trainingen zoals die het programma VTON worden samengesteld. 
Daarnaast maken we gebruik van een speler volgsystem Dotcomsport Club om de vorderingen van het 
individuele kind vast te leggen en te monitoren. 

Locatie 1 – Voetbalstadion Mandala waar onze voetbal talenten school is gevestigd en kinderen van 
basisscholen uit de omgeving trainingen volgen 

Locatie 2 – Lateri, hier verzorgen we de trainingen voor kinderen van 25 basisscholen in de omgeving, 
getalenteerde kinderen worden daarna in gelegenheid gesteld aan te sluiten bij de trainingen op locatie 1 

In samenwerking en op verzoek van Universiteit Pattimura zijn we ook gestart met het opbouwen van een 
studenten elftal in de leeftijd van 18 t/m 21 jaar, hiervoor werken we met een door ons zelf samengesteld 
jaarprogramma. Voor monitoring maken we ook hier gebruik van het Dotcomsport Club speler volgsysteem. 

Op regelmatige basis worden basisscholen bezocht waar we dan voetbalclinics verzorgen, getalenteerde 
kinderen worden in de gelegenheid gesteld om aan te sluiten bij de trainingen van onze voetbalschool. 

Voor de zwemlessen maken we gebruik van het Nederlands Survival lesprogramma wat er volledig op is 
gericht op kinderen en volwassenen zelfredzaamheid aan te leren.  
Indien voldoende tijd en lesgevers aanwezig breiden we dit uit naar het A-B-C diploma volgens de 
Nederlandse standaard. 

Regelmatig bezoeken wij dorpen/wijken om daar activiteiten te organiseren die bestaan uit, voetbalspellen om 
de jeugd en ouders enthousiast te maken. Regelmatig variëren wij dit met oud Hollandse spellen waar door 
iedereen met zeer veel plezier aan wordt meegedaan. 

 

 

 

2.1 Activiteiten van de organisatie 
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Om de doelstellingen van de Stichting te bereiken, zullen diverse projecten moeten worden gerealiseerd 
en uitgebreid, welk in de regel uit de volgende stappen bestaan: 

 
1) Selectie van locatie van het project 
2) Overleg met lokale partner om waarborging en lokale acceptatie van het project te realiseren, zoals 

provincie, gemeente, scholen, hotels/zwembaden  
3) Afspraken vastleggen met de betreffende instantie c.q. locatie  
4) formulering van eventueel budget ter realisatie 

5) Start van activiteiten Stichting en evt. lokale partner om projectbudget te realiseren 

6) Uitvoering van het project initiëren bij ophalen doelbedrag 

7) Opstellen gebruiksprogramma locatie 

8) Lesgevers indelen 

9) Kinderen uitnodigen i.s.m. lokale partner 
10) Controle op uitvoering en communicatie naar donateurs en netwerk 

11) Evaluatie van het project 

 
De selectie van de locatie van een beoogd project is gebaseerd op basis van onder andere de volgende criteria: 
 

Geschikte accommodatie voor uitvoering programma  
Bereikbaarheid  
Veiligheid    
lokale partner in de regio  

 
De evaluatie van een opgeleverd project bestaat onder andere uit de volgende criteria: 

Evaluatie van de gerealiseerde activiteit  
Evaluatie van de lokale partner  
Evaluatie van de andere betrokken partijen  
Evaluatie van de locatie  
Evaluatie van de fundraising   

 
Voorbeelden van de realisatie van het op te halen doelbedrag zijn als volgt: 
 

Openstellen van een donatiepagina op internet waar individuen, filantropen en bedrijven geld 
aan het project kunnen schenken   
Het benaderen van bedrijven met de vraag om aan het project bij te dragen   
De participatie in congressen en het geven van presentaties om geld voor het project in te zamelen   
Het bedenken en uitvoeren van een actie om geld voor het project op te halen Het 
aanschrijven van een subsidie of grant voor de realisatie van het project  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Lopende activiteiten van de organisatie 
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Trainingsprogramma talenten locatie 1  
Trainingsprogramma locatie 2  
Clinics basisscholen   
Trainingsprogramma Universiteit Pattimura  
Zwemlessen   
Wijkprogramma’s   
Dorpsprogramma’s   

 

 

 

2.3 Nog op te zetten activiteiten van de organisatie 

 
Competitie voor alle leeftijdsgroepen  
Leerprogramma lokale bevolking  
Ondersteuning lokale voetbalschooltjes  
Voetbal introduceren op andere eilanden op de Molukken  
Opleiden/begeleiden kader   
Voetbalcircuit dagen  

 

 

Voorbeelden Locaties        

 

 
 

 

 

Zwemles      Team Universiteit 
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3. Toekomst 

 

De toekomst en het succes van de Stichting worden grotendeels beïnvloed door de nu lopende projecten. In dat 
opzicht bieden deze de mogelijkheid om verschillende vormen van funding te onderzoeken, die eerder zijn 
beschreven. De ervaring van dit proces zullen leidend zijn voor de toekomst. 

 

Om de doelstellingen te realiseren zijn uitbreiding en vervolgprojecten evident. Het uitvoeren van een deze 
projecten met de lokale project partner bieden de mogelijkheid voor de toekomst om ook projecten te bundelen 
en voor financiering van een hoger niveau, zoals bijvoorbeeld Development Funds, aan te schrijven voor 
cofinanciering. Ook kunnen bedrijven die de projecten onder de MVO (maatschappelijk verantwoord 
ondernemen) noemer ondersteunen, langer en meer intensief betrokken raken bij de projecten. Naast mogelijke 
vervolgprojecten in Ambon, kunnen ook alternatieve regio’s worden onderzocht en ondersteund. 
 

De beschrijving plan van aanpak voetbalontwikkeling voegen wij als bijlage toe aan dit document zie; 

Voetbalontwikkeling 2021-2023 

 

De beschrijving van een nieuw te realiseren zwemles project voegen wij als bijlage toe aan dit document, zie: 

Zwemmen in Indonesië
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4. Organisatie 
 
Stichting Sekolah Sepak Bola heeft de volgende gegevens: 

 
KvK nummer: 61824747  
Datum akte van oprichting: 05-11-2014 

Zetel: gemeente Arnhem 

Adres: Kastanjelaan 8, 6883 HX Velp 
Website: www.sssbb.nl 

E-mail adres: ericreijnders@sssbb.nl 

ANBI status: in aanvraag 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Het bestuur is vrijwillig en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 

4.2 Werknemers 

 

Op dit moment worden de activiteiten van Stichting Sekolah Sepak Bola Belanda uitgevoerd 

door het bestuur en omringende vrijwilligers. De Stichting zal in de toekomst vrijwilligers 

in blijven zetten. Ook zal er samen worden gewerkt met Universiteiten, HBO- en MBO-

scholen in Nederland en Indonesië om studenten die zich graag willen ontplooien op 

maatschappelijk en inhoudelijk vlak de kans geven om de Stichting te ondersteunen. 

Studenten uit Nederland kunnen hier hun stage vervullen en tevens ervaringen opdoen in 

een totaal andere levenscultuur en woonomstandigheden wat bijdraagt als ontwikkeling als 

mens. Daarnaast streven wij erna om studenten uit Indonesië samen te laten werken 

tijdens de stages zodat ook deze ervaring kunnen opdoen en op die manier van elkaar 

kunnen leren. 

4.1 Bestuur  

Voorzitter: dhr. Reijnders, Eric 

Penningmeester: dhr. Geurtz, Bert 

Secretaris: dhr  Sapuletej, Andy 

http://www.sssbb.nl/
mailto:ericreijnders@sssbb.nl
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5. Financiën 
 
 
De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting zal met haar activiteiten behaalde inkomsten ten 
goede laten komen aan de doelstellingen. 

 

De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën.  
 
Jaarlijkse zullen er bepaalde overheadkosten gemaakt worden die moeten worden opgevoerd bij de projecten. 
Verder zijn de verwachtte kosten per project ingericht. Onderstaand vindt u de globale indicatie van jaarlijkse 
kosten voor de overhead: 

 

Website /emailadressen/ communicatie kosten  
 €  2.500,00 

Vestigingskosten  
 € 15.000,00 

Vervoers & ticket kosten  
 €  8.000,00 

Vrijwilligerskosten  
 € 12.000,00 

Overige kosten  
 €  8.500,00 

Totaal  
 € 46.000,00 
 
Beheer en besteding van het vermogen 
 
De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. Het vermogen van de stichting zal worden 
aangewend ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. 

 
Het werven van gelden 
 
De Stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties, giften, subsidies, grants en bijdragen van 
instellingen met dezelfde MVO doelstellingen. De werving van middelen gebeurt direct, zoals tijdens contacten 
met relaties (zowel privé als zakelijk). Daarnaast ook digitaal middels een donatie-mogelijkheid voor het 
project op de website. Om de website veel bezoekers te geven wordt samengewerkt met organisaties die 
dezelfde MVO doelen hebben. 
 

 

6. Communicatie 

 

Via onze website www.sssbb.nl, Facebook en Instagram zullen wij veelvuldig de ontwikkelingen van de 
diverse projecten publiceren als ook de ontwikkeling van onze medewerkers en studenten. 

  

http://www.sssbb.nl/

