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Dit jaarverslag is het eerste jaarverslag van de Stichting Football Education For Life. Op 18 
september 2020 werd door notaris Bosscher en het geformeerde bestuur de oprichtingsakte 
ondertekend. Het eerste boekjaar behelst de periode 18 september – 31 december 2022. 
 
 
ORGANISATIE 
De stichting Football Education For Life is een non-profitorganisatie en heeft de ANBI status.  
De stichting wordt beheerd door een bestuur. Het bestuur geeft leiding aan, adviseert en 
controleert de stichting. 
Voorzitter   : Sietze Oosterhaven 
Secretaris/ Penningmeester : Arjen Jorritsma 
Algemeen lid   : Sief Ronde 
De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen uitsluitend gedocumenteerde en 
daadwerkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten. Voor de uitvoering van haar projecten heeft 
de stichting een samenwerkingsovereenkomst met Van Schaick Consultancy in Amsterdam. 
 
VISIE, MIDDEL EN DOEL 
 
Stichting Football Education For Life (FEFL) ontwikkelt programma’s, waarbij de kracht van 
voetbal ingezet wordt voor structurele verbetering van de lokale samenleving. 
De stichting wil een boost geven aan gezondheid, onderwijs en de sociale cohesie in deze 
samenleving. Specifiek in gebieden in de wereld waar de behoefte aan ontwikkeling het 
grootst is.  
Hierbij is voetbal het middel, waarbij plezier, verbinding en ontwikkeling centraal staat. 
De stichting maakt voor clubs/organisaties een programma op maat, dat vraag gestuurd is.  
In deze programma’s richt de stichting zich op de autonomie van het kind via het Coach de 
Coach principe en de life skills, die in het voetbal verweven zijn. 
De stichting doneert geen geld aan derden. Zij tracht de kennis en vaardigheden van 
kinderen, trainers en bestuursleden van organisaties te vergroten door de overdracht van de 
kennis en kunde van ervaren trainers in landen waar voetbal niet voor iedereen zo 
vanzelfsprekend is. 
 
BELEIDSPLAN 
Het door de stichting te voeren beleid is geheel afhankelijk van het tot haar beschikbaar 
gestelde budget door giften en donaties. 



De stichting streeft naar het opzetten en uitvoeren van projecten, waarin wordt gestreefd 
naar een duurzame samenwerking, die leidt tot ontwikkeling en verbinding van kinderen, 
trainers en bestuursleden. 
De stichting heeft haar activa gebruikt voor projecten die zijn beoordeeld en goedgekeurd. 
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben betrekking op uitgaven als bankkosten, onderhoud 
website, reis- en verblijfkosten en ander gedocumenteerde kosten. 
 
 
ACTIVITEITEN 
 
De activiteiten bestonden voornamelijk uit het opzetten van de stichting, uit het verwerven 
van inkomsten en de projecten om de doelstelling te verwezenlijken.: 
 

1. Het opzetten van de stichting werd voornamelijk in beslag genomen door 
organisatorische en administratieve activiteiten zoals: opstellen statuten, 
goedkeuren statuten door notaris, inschrijving Kamer van Koophandel, ontwerplogo, 
maken website met donatiepagina, aanvraag Triodos bankrekening, aanvraag ANBI 
status, opstellen partnerovereenkomst met van Schaick Consultancy, WBTR, UBO, 
aanvraag E-herkenning 

 
 

2.  Het werven van inkomsten; alle bij de stichting betrokken personen hebben vanaf 
het begin zich intensief ingezet voor het nastreven en het actief kenbaar maken van 
haar statutaire doelstellingen. Zo heeft er o.a., een benefiet plaatsgevonden in 
Amsterdam, waar voetbalattributen met handtekening van o.a. van (ex-)betaalde 
voetballers werden verloot. 

 
       3.   Projecten; een projectvoorstel wordt beoordeeld door het bestuur van de stichting 
             en moet beschikken over: 

-  alle relevante gegevens van de organisatie 
- doelstelling 
- motivering 
- programma & tijdpad 
- begroting 
- rapportage & evaluatie  

 
In dit boekjaar zijn reeds projecten bij MIDCITY Football Academy, in Nairobi, Kenia en TOP 
Football Academy in Pristina, Kosovo uitgevoerd (zie ook onze website 
www.footballeducationforlife.com  ) In coronatijd werd MidCity in Nairobi digitaal begeleid 
middels diverse zoomsessies met de trainers. 
 
VOORUITBLIK 2022 
 
In 2022 staan projecten in Litouwen, Kenia, Suriname en mogelijk in Zuid-Afrika op de rol; 
projecten waar mogelijk een wat duurzame samenwerking tot stand kan worden gebracht. 



Ook wordt in november via de veilingsite Catawiki memorabele spullen van bekende(ex-) 
voetballers geveild. De opbrengst moet een tweede bezoek aan het project in Suriname 
mogelijk maken. 
Verder wordt door enkele vrijwilligers actief gekeken hoe de stichting m.b.v. van een 
organisatiedeskundige en een reclamebureau na corona en in deze roerige economische 
tijden de komende jaren fondsen kan generen om haar doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken. 
 
BOEKJAAR STICHTING FOOTBALLEDUCATIONFOR LIFE 2020-2021 
 
Giften & Donaties  € 90798        Kosten beheer & administratie   €   2413 
              Benefiet Amsterdam    €   2206 
              Projecten     € 22965 
              Overige                                            €      605 
              Eigen Vermogen                             € 62609  
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