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Geen beloning voor bestuurders
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij betalen hun eigen kosten en hebben geen recht op vergoeding van kosten die
zij maken gedurende hun inzet voor de stichting. Voor meer informatie over
ons financiële beleid verwijzen wij u naar ons meerjaren-beleidsplan en jaarverslag.

Integriteitseisen
De bestuurders en stichting 168 Million voldoen aan alle gestelde integriteitseisen gesteld door de Belastingdienst (ANBI) en het CBF. Wij stellen ons
volledig transparant op en laten ons jaarlijks opnieuw toetsen.
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Project Uitleg
Project doelstelling
Met dit project stellen wij scholen jarenland in staat om kinderen te laten
leren door middel van sport. Ook leren zij onderwijs te geven waarbij sport
als een middel gebruikt wordt om kinderen spelenderwijs te laten leren.

Hoe wij dit verwezenlijken
Links is afgebeeld wat wij doen voor de scholen en hoe wij onze doelstellingen bereiken. Wij selecteren scholen die financieel niet in staat zijn om zelf
hun eigen voetballen in te kopen en geen eigen veld kunnen aanleggen. Wij
gaan een samenwerking aan met hen, waarbij wij hen van materialen voorzien en zij het vak ‘sport-educatie’ aan hun curriculum toevoegen.
De leraar die het vak ‘sport-educatie’ zal geven, zal door onze ambassadeur
Guido Friedrich volledig opgeleid worden. Ook ontvangen zij een voetbal-educatiegids. In deze gids staat alles uitgelegd over hoe zij kinderen belangrijke vaardigheden moeten bijbrengen middels sport. Deze gids staan
tal van voetbaloefeningen en spelletjes die ook andere leraren binnen de
school kunnen gebruiken.
Vervolgens leggen wij duurzame speelveldjes aan en voorzien wij hen van
onverwoestbare ballen.

Duurzaamheid

Onverwoestbare ballen

Leraren
Opleiding

Aanleg Playground

Duurzaamheid staat centraal in dit project en we nemen maatregelen om dit
project jarenlang door te kunnen zetten. We zorgen voor onverwoestbare
ballen, duurzame veldjes en duidelijke en effectieve educatiemiddelen voor
de leraren.

Probleem Analyse
Waarom de meeste sportprojecten in Afrika klem lopen

Algemene problemen die zich voordoen in Afrika

In Afrika worden door de jaren al veel sportprojecten uitgevoerd. Er is echter een enorm probleem waar iedereen mee van doen heeft, dat is dat een
standaard voetbal gemiddeld maar 3 maanden meegaat. In veel gevallen zijn
er ook überhaupt geen pompjes om de gedoneerde ballen op te pompen.

Probleem 1: Afval
Iedere lekke voetbal zorgt voor 400 gram aan afval die de natuur ingaat. Dit
zorgt jaarlijks voor tonnen aan zwerfafval.

In Afrika wordt er gevoetbald in de meest barre omstandigheden, van rommelige sloppenwijken tot harde zandvelden vol met stenen. Een bal zal na
een paar maanden al lek gaan, waarna deze als afval de natuur in gaat.
Probeer je eens in te beelden hoeveel impact het zou hebben als dit niet
langer het geval zou zijn. Wat zou je allemaal wel niet kunnen bereiken als je
een bal zou hebben die niet kapot gaat en waar je geen pompje voor nodig
hebt?

Probleem 2: Pompjes
Er worden jaarlijks duizenden ballen gedoneerd maar er zijn nergens ballenpompjes te bekennen. Veel van de gedoneerde ballen kunnen dus niet eens
gebruikt worden.
Probleem 3: Sportvoorzieningen
Voor alle balsporten zijn er sportvoorzieningen nodig, voetballen doe je met
doeltjes, volleybal met een net en korfbal met een korf. De afgelopen jaren
zijn er heel veel ballen gedoneerd, echter zijn er bijna geen sportvelden aangelegd.
Probleem 4: Sportkennis
Een kind dat niet opgroeit met sport kan hier zowel fysiek niet goed door
ontwikkelen als dat hij veel belangrijke communicatieve, maatschappelijke
en communicatieve vaardigheden niet van jongs af aan aanleert. De kennis
om kinderen dit op een juiste manier bij te brengen is er niet.
Probleem 5: Geen activiteiten, geen plezier
Er zijn vrijwel geen activiteiten voor kinderen op straat. Bijna ieder kind in
Afrika is fan van voetbal. Het is altijd weer bijzonder om te zien hoe gelukkig
een bal een kind in Afrika maakt. Het grote probleem is dat er geen ballen
zijn om mee te spelen.

De Oplossing
Introductie van de onverwoestbare bal
De onverwoestbare bal is ontworpen voor recreatief spelen op hardere oppervlakten zoals straten, rotsachtige landschappen, schoolpleinen, vuile gebieden maar hij is ook geweldig om mee te voetballen op gras en kunstgras.
De bal is gemaakt van een hard materiaal dat niet kan scheuren of lek kan raken. De onverwoestbare bal heeft dezelfde afmetingen en hetzelfde gewicht
als een standaard maat 5 voetbal. De bal kan voor elke sport gebruikt worden.

Het verschil met een ‘reguliere’ voetbal

De bal is gemaakt van een cross-linked gesloten celschuim waarmee de bal
extreme omstandigheden kan weerstaan. Wij garanderen dat de onverwoestbare bal minimaal 25 jaar mee gaat. De onverwoestbare voetbal staat
voor plezier op scholen in arme gebieden, in vluchtelingen-kampen, rampgebieden, oorlogsgebieden en sloppenwijken.

De innovatie die het educatie project mogelijk maakt
Door deze bal en ons educatie programma kunnen er per gedoneerde bal
meer dan 100 kinderen geholpen worden bij hun ontwikkeling op sociaal en
maatschappelijk gebied.
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De Onverwoestbare Bal
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- Gaat minstens 25 jaar mee
- Geen pompje nodig om op te pompen
- Bespaart bergen aan afval
- Donateur kan eigen logo op de bal krijgen
- Wordt beheerd door lokale gemeenschappen
- Voelt het zelfde als een reguliere bal
- Kan voor alle sporten gebruikt worden
- Wordt beheerd door scholen

Vergelijk met Reguliere Voetbal

Playgrounds
De beheerder van de voetballen
Elke organisatie die ballen ontvangt zal ook geholpen worden met het aanleggen van Playgrounds. Samen met de partnerorganisaties beslissen we
wie de verantwoordelijkheid neemt over het onderhoud van de Playground.
Daarnaast zal de Stichting een planning maken voor het aanleggen van een
waterput in de gemeenschap van de partnerorganisatie zodat er tijdens het
sporten altijd water aanwezig is.

Hoe de Playgrounds eruit zien
•

Duurzame doeltjes

•

Duurzame Volleybalpalen

•

Duurzame Korfbalkorven

•

Duurzame netten en pylonen

•

Gemaakt door lokale bouwers

•

Goed geregelde onderhoud en beveiliging

•

Natuurlijke watervoorziening

Een door Ons Aangelegde Playground

Opleiden Leraren
Hoe het werkt
Elke school kiest een leraar uit die een voetbal-educatie cursus zal krijgen.
De cursus wordt gegeven door Guido Friedrich aan groepen leraren (max. 15
man). Na de cursus zal de leraar boeken ontvangen over voetbal-educatie,
oefeningen en uitvoering.

Waarop wordt gelet
•
•
•
•

Fysieke ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
Vaardigheden ontdekken
Interculturele communicatie

•
•
•
•

Tactisch inzicht
Respect
Rolverdeling
Samenwerking

Het opleiden van de leraren door Guido Friedrich
Guido heeft ruim 20 jaar ervaring als Internationaal Ajax scout en is adviseur
op het gebied van leraren-educatie. De leraren worden opgeleid volgens de
filosofie “sporten mag, studeren moet”. Guido leert hierbij aan de leraren
hoe zij met kinderen om moeten gaan, waar zij op moeten letten bij het
geven van voetbal-educatie en hoe kinderen moeten worden gestimuleerd
om sociaal te denken zodat zij zich ook op sociaal gebied goed kunnen ontwikkelen.

Onze voetbal-educatiegids
De voetbal-educatiegids is ontwikkeld door Guido en gebaseerd op de voetbal filosofie van Wiel Coerver. Daaraan zijn sterke sociale educatieve elementen van de Ajax trainingsmethodiek toegevoegd, samen spelen en samen leren staan hier centraal.
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Belang van Sport
Onze aanpak
Met onze aanpak kan er met weinig geld een langdurig en werkend systeem
geïmplementeerd worden de meest afgelegen gebieden. Middels dit systeem kunnen kinderen samen spelen, sporten en leren tegelijk.

Waarom dit zo belangrijk is
A)

Als je kinderen onder de 6 jaar niet goed leert lopen en bewegen dan
hebben ze de rest van hun leven een motorische achterstand.

B)

Via Sport & Spel krijgen kinderen een boost in de Sociale ontwikkeling.
Zonder Sport & Spel komen veel kinderen op dit vlak stil te staan en
deze achterstand zorgt ervoor dat de kansen op een goede toekomst
aanzienlijk krimpen. Als een kind niet weet hoe hij/zij met anderen
moet spelen en communiceren kan hij als volwassene een enorme achterstand krijgen.

C)

Jongens en meisjes leren samen voetbal en andere sporten te spelen.
Op jonge leeftijd worden meisjes al ge-empowerd!

D)

Door middel van Sport & Spel leer je tactische logica en samenwerkingsmethoden wat daardoor een automatisme wordt. Zonder deze
automatisme is een kind vrijwel kansloos voor het verkrijgen van een
hoge strategische functie in het bedrijfsleven.
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Impact Project

Per school

Risico Analyse
Wat zijn de risico’s van het project
Wij werken samen met partnerorganisaties en scholen waar wij ballen uitdelen en Playgrounds bouwen, in het proces zitten een aantal risico’s:
A)

De ballen worden meegenomen door kinderen en leraren of door de
school verkocht;

B)

De lesprogramma’s worden niet naar afspraak opgevolgd; of de leraren
zijn niet capabel genoeg om de lesprogramma’s adequaat op te volgen;

C)

Voetbaldoeltjes, netten, ballen, borden en pylonen worden gestolen;

D)

De ballen komen de grens niet over in verband met import restricties,
of zij worden voorzien van hele zware invoerrechten en BTW.

Hoe spelen wij in op deze risico’s?
De bovengenoemde punten zijn gebaseerd op problemen die wij voorheen
hebben ervaren in de uitvoering van dit project, hierdoor zijn wij goed voorbereid op deze risico’s:

>300 kinderen

A)

Om de betrouwbaarheid te testen worden er aan het begin 10 ballen
per school uitgegeven, na 3 maanden worden de scholen gecontroleerd
en als het blijkt dat de school volgens afspraak omgaat met de ballen,
dan wordt dit aantal verdriedubbeld.

B)

Een leraar wordt aangewezen als hoofdleraar sport, hij zal samen met
de hoofdleraar van de school een cursus bijwonen gegeven door Guido
Friedrich. De prestaties worden iedere 3 maanden gemeten;

C)

Voetbaldoeltjes en palen worden met beton in de grond vastgemaakt,
netten worden alleen tijdens het sporten gebruikt en ballen worden
achter slot en grendel opgeslagen.

D)

Wij kunnen charity producten importeren zonder invoerrechten in de
meeste landen.

Wat ons typeert
Onderscheidend en Innovatief
Wij zijn een goede doel dat zich richt op moderne en innovatieve manieren om mensen te helpen. De onverwoestbare bal in combinatie met playgrounds en actieve lerarentraining zorgt voor een project zonder veel haken
en ogen met een langdurige en grote impact op lokale gemeenschappen.

Onze projecten maken fundamentele verschillen
Door niet de kinderen te laten leren maar leraren op te leiden is het mogelijk
om fundamentele veranderingen aan te brengen in het leersysteem. Door
dit project krijgen kinderen een belangrijke en fundamentele les over gelijkwaardigheid van geslacht, respect voor elkaar en samenwerken als team.

Wij inspireren gemeenschappen in Afrika en Europa
Wij hebben een sterke band met partnerorganisaties en hebben een grote
fanbase op social-media die wij laten zien wat wij doen. Hierdoor hebben wij
een groot team van mensen die graag de mouwen opstropen en samen met
ons zich inzetten om een verschil te maken.

Wij houden onze donateurs goed op de hoogte
Wij hebben een lokaal camerateam dat er voor zorgt projectdagen op beeld
vastgelegd worden. Op de instructiedag, opleidingsdag en scoutingsdagen
maken zij de opnames. Daarnaast leggen wij de periodieke progressie vast
om onze donateurs goed op de hoogte te houden.

Test van de onverwoestbare bal (klik voor
Overheen rijden met een auto

Steken met een schroevendraaier

1 minuut in het vuur

Prikkeldraad test

)

Groetjes van Ben & Joseph

