Opdrachtomschrijving
Project Realisatie financiële zelfredzaamheid SVBN (2011ESFN4603)
Diemen, 27 februari 2012

Ondergetekenden,
1. Opdrachtgever:
Stichting StraatVoetbalBondNederland (S V B N ) , V e r r i jn S t u a r t w e g 6 , 1 1 1 2 A X , D i e m e n
2. Opdrachtnemer:
Drs. Kristel Logghe, MULTIVATION Management & Consultancy, Atjehstraat 82, 2022 BS,
Haarlem

verklaren te zijn overeengekomen:

Opdrachtomschrijving:
Kern van de opdracht is binnen de stichting SVBN het proces van fondsenwerving en inkomsten
genereren (voor de activiteiten die SVBN uitvoert) te verbeteren en innovaties toepassen in de wijze
waarop de activiteiten van SVBN worden bekostigd.
Er wordt door opdrachtnemer een diagnose gesteld en advies gegeven over welke manieren om aan
geld te komen kansrijk zijn voor de SVBN op korte en lange termijn.
Tevens wordt een plan van aanpak geïmplementeerd om binnen SVBN tot een financieel gezonde
bedrijfsvoering te komen (korte en lange termijn) en er worden nieuwe geldstromen aangeboord (korte
termijn).
Bij het opstellen van de diagnose en het advies wordt breed bekeken welke manieren om aan geld te
komen tot op heden werden benut, wat het rendement hiervan was en welke (nieuwe) manieren
gewenst en kansrijk zijn voor een financieel gezonde toekomst van de organisatie. De medewerkers
van de SVBN worden actief betrokken in dit proces.
Het aanboren van nieuwe geldstromen (testfase) vindt plaats binnen het op basis van de diagnose en
het advies opgestelde plan van aanpak. Hierbij valt te denken aan: aanvragen bij fondsen en
foundations, betrekken van sponsoren, investeringsmaatschappijen, filantropen en bedrijven,
organiseren van geldinzamelingsacties en benefietevenementen, heffen van deelnamegelden, crowd
funding, en het oprichten van een poot om donateurs en ambassadeurs te verbinden aan de stichting.
Elke actie wordt geadministreerd, zodat bij vervolgactiviteiten de medewerkers toegerust zijn om het
verwerven van inkomsten in te passen in bestaande en nieuwe projecten.
Globaal ziet de planning er als volgt uit:
Februari 2012:
•

•

•

Inventarisatie en analyse van de huidige inkomsten en uitgaven, projectplannen en
begrotingen, en opstellen geschikt document voor aanvragen subsidies, waarbij sport (i.c.
straatvoetbal) wordt ingezet als verbindend middel voor actief burgerschap onder jongeren en
bevorderen sociale cohesie in de wijken (diagnose en advies);
Aanvragen Oranje Fonds en Skanfonds in het kader van ‘meedoen is meeleven: de bindende
kracht van straatvoetbal’ voorbereiden en uitdoen i.s.m. bureau SVBN (in praktijk
uittesten/implementatie plan van aanpak).
Inzet ca. 25 uren

Maart t/m Juni 2012:
•
•

•

•

Inventarisatie en analyse van de kansen en mogelijkheden om activiteiten SVBN op het
gebied van educatie en ontplooiing duurzaam gefinancierd te krijgen (diagnose en advies);
Inventarisatie en analyse van verdienmogelijkheden voor SVBN en opstellen handboek met
kansen en mogelijkheden per onderdeel (aanvragen bij fondsen en foundations, betrekken
van sponsoren, investeringsmaatschappijen, filantropen en bedrijven, organiseren van
geldinzamelingsacties en benefietevenementen, heffen van deelnamegelden, crowd funding,
en het oprichten van een poot om donateurs en ambassadeurs te verbinden aan de stichting)
(diagnose en advies);
Verkennen mogelijkheden VSBfonds, SNS Reaal Fonds, Start Foundation en eventuele
overige landelijke fondsen en aanvragen voorbereiden en uitdoen i.s.m. bureau SVBN (in
praktijk uittesten/implementatie plan van aanpak).
Inzet ca. 100 uren

Juli t/m oktober 2012:
•

•

•

•

Inventarisatie en analyse van de kansen en mogelijkheden om de kernactiviteiten van de
SVBN op het gebied van straatvoetbal (Nationale Straatvoetbaldag en NSVK, Nationale
Vrijheidsrap, WK straatvoetbal) duurzaam gefinancierd te krijgen, op internationaal, landelijk
en lokaal niveau (diagnose en advies);
Beschrijven procedures en opstellen van draaiboeken voor overdracht om het nieuwe beleid
op het gebied van fondsenwerving en inkomsten genereren te verankeren binnen het
bedrijfsproces en meerjaren beleid van de SVBN (diagnose en advies);
Verkennen mogelijkheden internationaal (samenwerkende fondsen), landelijk (VWS,
Sportimpuls, landelijke fondsen) en lokaal (binnen beleidskader sport en bewegen in de buurt,
gemeenten, provincies) en aanvragen voorbereiden en uitdoen i.s.m. bureau SVBN (in praktijk
uittesten/implementatie plan van aanpak).
Inzet ca. 100 uren.

