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1.

Algemeen

De basis van dit activiteitenverslag is het jaarplan 2016.

2.

Sporten voor mensen met een beperking

Only Friends:
Bij het Friendship Sports Centre worden inmiddels 25 sporten beoefend. Deze sporten worden
aangeboden door Sportclub Only Friends, de preferred user van het Centre.
Specifieke programma’s:
Daarnaast worden de volgende specifieke programma’s aangeboden op het Centre:
•
Friends in Shape: een gezondheidsprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht
en obesitas;
•
Friends at Home: een activiteitenprogramma als brug tussen school en sport;
•
Connecting Friends: sportprogramma voor kinderen uit het Speciaal Onderwijs (deze
bestond al enige jaren);
•
Older Friends: sporten met volwassenen/ouderen met of zonder een beperking;
•
Friends at Work: een programma dat jongeren van Only Friends een arbeidsdagbesteding
biedt.
Riki Stichting
Het Centre heeft een overeenkomst gesloten met de Riki Stichting. De Riki Stichting bedenkt,
organiseert en financiert projecten die het welbevinden van kwetsbare groepen verbeteren. Zij
komen wekelijks naar het Centre voor diverse (sport)activiteiten en een lunch of diner.
Sportpartners Centre:
Doelstelling van het Centre is toename van maatschappelijke relevantie. Daarom is een aantal
(zwem)activiteiten niet alleen uitgebreid maar ook ‘verbreed’. Er is dus niet alleen een toename
geweest in de hoeveelheid uren, maar ook in een groter en gevarieerder aanbod:
Onze huidige sportpartners zijn:
• Aqua Revalidatie
• Nieuw Amstelrade in samenwerking met de Van der Sar Foundation
• Goed Schellingwoude
• Akwaak
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kids Aktief, Kids Saamen Aktief
Zwemvereniging de Zaan
Zwem- en Polovereniging De Snippen
Politie Academie
Stichting Prisma met Bewegen Boven ’t Y & Aquafitness Boven ’t Y
& Heliolympics zwemmen
Only Friends, Water Sport en Spel en Duiken
Waterbabies
Zwemschool Spetter
Schoof Diving
Swimbee

3. Leerwerkplek voor mensen met een beperking.
Friends at Work
Het Centre biedt het dagbestedingsprogramma ‘Friends at Work’ aan voor kinderen die in het
bezit zijn van een pgb. De kandidaten sporten bij Only Friends en het Centre voelt als een thuis
voor hen. Dankzij ‘Friends at Work’ kunnen zij in hun eigen vertrouwde omgeving naast sporten
ook werken en leren.
Werk en re-integratie:
Het Centre heeft de samenwerking met de Gemeente Amsterdam voor het inzetten van
personeel, dat met behoud van hun uitkering, bij ons werkervaring opdoen en zich
voorbereiden op een plaats in de arbeidsmarkt voortgezet. In verband met verandering van
beleid bij de overheid is dit aantal teruggebracht tot 4.

4. Stagebedrijf voor leerlingen van ROC van Amsterdam, HvA en InHolland
Totaal:
Er zijn totaal gemiddeld 100 stagiaires per jaar. Ook in 2016 zijn er ongeveer 100 stagiaires
geweest. We bieden stageplekken voor :
• VMBO (maatschappelijke stage);
• MBO (reguliere stageplekken);
• HBO (onderzoeken, Special Friends).
• Het grootste deel komt vanuit het MBO, ROC van Amsterdam.
Kantoor Centre:
Op het kantoor van het Centre zijn stageplekken mogelijk vanuit de opleidingen:
• Evenementenorganisatie;
• cultureel organiseren;
• facilitair management;
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•
•

secretariaat.
In 2016 zijn de volgende stagiaires werkzaam geweest:
1 evenementenorganisatie en 1 facilitair management:

Studenten Special Friends (zie punt 4):
In 2016 zijn ongeveer 10 studenten ingezet voor het project Special Friends. Dat is een
teamstage van zowel MBO als HBO-studenten. Zij leveren een bijdrage aan het werven van
Special Friends (sponsoren) en evenementen (bijv. Iedere Meter Telt).
• De opleidingsrichtingen waar ze vandaan komen zijn:
•
Evenementenorganisatie (MBO);
• Johan Cruyff College (Marketing Communicatie/MBO);
• Junior Accountmanagement (MBO):
• Sport Management en Ondernemen (HBO);
• Fysiotherapie (HBO); Commerciele Economie (HBO).
Only Friends:
Bij Only Friends lopen gemiddeld per jaar zo’n 30-50 stagiaires, ook weer in 2016. Zij zijn
afkomstig van de volgende opleidingen:
• Sport en bewegen (MBO), zowel vanuit CIOS als ROC van Amsterdam;
• Sport Management en Ondernemen (HBO), van HvA;
• ALO (HBO), vanuit HVA;
• Sport en Bewegen en Gezondheid (HBO) van InHolland.
Evenementen:
Incidenteel maken we ook gebruik van stagiaires tijdens evenementen (o.a. Benefit night),
zoals:
• hostesses van Luchthavendienstverlening (MBO) (tussen de 15-20);
• koks van de horecatopleiding van ROC van Amsterdam (MBO) (tussen de 7-10);
• gastheren en gastvrouwen van ROC van Amsterdam (tussen de 15-20);
• div. sportopleidingen (MBO) (tijdens diverse sportevenementen, zoals spinning marathon,
• diverse sportdagen etc. (tussen de 20-30).
Diverse inkomensstromen/werven van fondsen om de doelstelling te verwezenlijken
We hebben ook in 2016 weer de volgende inkomensstromen gehad:
• Only Friends
• Sponsoring van bedrijven;
• Eigen fondsenwervende evenementen;
• Evenementen/vergaderingen die bedrijven op het Friendship Sports Centre organiseren;
• Gelegenheid geven tot sportbeoefening aan sportverenigingen zoals Akwaak en Swimbee
• Subsidies van overheden en fondsen;
• Steun van particulieren (bijvoorbeeld schenkingen, legaten, vriendenclub, crowdfunding
etc.;
• Horeca inkomsten
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•

Huurovereenkomsten ROC en Stichting Zig Zag

Hieronder worden alleen de highlights vermeld:
Only Friends:
Only Friends heeft ruim 600 leden en biedt 25 sporten aan. De kinderen en jongeren kunnen
zich hierdoor verder ontwikkelen, een sterker gevoel van eigenwaarde opbouwen en daardoor
ook krachtiger in het dagelijks leven staan.
Sponsoring van bedrijven:
Special Friends en bedrijfssponsoring
In 2016 lag onze focus voornamelijk bij de sales. We zijn actief op zoek gegaan naar bedrijven
die zich aan ons willen binden en ons willen steunen. Om dit te realiseren zijn we bezig geweest
ons netwerk structureel te vergroten. Hiervoor hebben we een samenwerking met
Ondernemers in Bedrijf (2 maal fte plus 10-12 stagiaires/studenten, zie ook hoofdstuk
stagebedrijf). Zij zijn samen met onze marketing & communicatieafdeling verantwoordelijk voor
het relatiebeheer van alle (potentiële) sponsoren.
Bedrijven kunnen instappen via een sponsorship (door bijvoorbeeld Special Friend te worden),
een evenement te organiseren (bijvoorbeeld een sportdag voor relaties of een vergadering) of
een fondsenwervend evenement bij te wonen (zoals de Benefit Night).
Het aantal Special Friends is in 2016 gegroeid tot 65.
Het Special Friend pakket is als volgt vastgesteld:
Voor €1.000,-* per jaar kunnen particulieren, sponsoren en bedrijven al Centre Ambassador
worden en daar krijgen zij ook wat voor terug;
3x per jaar organiseren wij een netwerkbijeenkomst met alle andere Special Friends;
zij ontvangen 50% korting op de huur van de faciliteiten op ons Centre bv voor workshops of
presentaties);
Een vermelding op ons Centre Special Friend-bord.
Voor € 500,-* extra krijgen zij een reclamebord met hun (bedrijfs)naam op het Centre en een
vermelding op onze website.
Major Sponsors:
In 2016 is een contract gesloten met ABN-AMRO als Major Sponsor.
Essent:
Essent sponsort middels zonnepanelen. Het zijn in totaal 250 panelen die in maart 2016 zijn
geplaatst. Deze panelen vertegenwoordigen een waarde van € 90.000,- en zullen jaarlijks een
aanzienlijke energiebesparing opleveren.
Vriendenloterij:
In 2016 hebben we de overeenkomst met de Vriendenloterij gecontinueerd.
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Het Friendship Sports Centre investeert een bedrag van in totaal €
250.000,- incl. btw in een marketingactie met vaste kosten per lot € 30,incl. BTW en zal naar verwachting minimaal 8.500 geoormerkte loten
voor Friendship Sports Centre opleveren. De verkoop is gestart in januari 2016. 277.000 heeft
een opbrengst 322.000 gegenereerd
Samenwerking met andere foundations, doelgroepen en scholen:
Om onze maatschappelijke relevantie te vergroten hebben we ook in 2016 gevolg gegeven aan
de stakeholders vergadering van 2015; daar waren de volgende partijen bij aanwezig: NOC NSF,
ABN-AMRO, Fonds Gehandicaptensport, Gemeente Amsterdam, Dirk Kuyt Foundation, Van der
Sar Foundation, OIM, ROC van Amsterdam, HvA, InHolland, Spieren voor Spieren en
Gehandicaptensport Nederland.
Eigen fondsenwervende evenementen;
Benefit Night;
De Benefit Night is een fondsenwervend gala incl. diner. De benefit Night is een gezamenlijk
evenement van het Centre en Only Friends. In 2016 zijn maar liefst 48 tafels verkocht.
Publieksevent:
In 2016 heeft het Centre voor de eerste keer Iedere Meter Telt georganiseerd. Het was een
gematigd succes, het is lastig om zo’n evenement op te zetten in verband met een overkill aan
fondsenwervende evenementen in Nederland.
Evenementen/vergaderingen die bedrijven op het Friendship Sports Centre organiseren
Ook in 2016 heeft er weer een groot aantal evenementen/vergaderingen plaatsgevonden
waaronder door de volgende organisaties: ABN AMRO, Johan Cruyff Foundation, Johan Cruyff
Institute, Geef Down de Toekomst, Jacques Parsondag, Nationale Nederlanden, NOC NSF
Paralympische Talentendag, Clinic, Tour de Friends, VAZO bedrijfsvereniging, KNVB, Spinning
Marathon, Peak4/RABO, PWC, Gemeente Amsterdam, Brandweer, Politieacademie, Diversey,
diverse sportdagen van diverse scholen uit het regulier en speciaal onderwijs/mytylscholen,
diverse sportkampen, diverse toernooien (G-hockeytoernooi, rolstoelbasketbal etc).
Tijdens de evenementen werden er vergaderingen en brainstormsessies gehouden en een groot
aantal van deze organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook een clinic te
volgen (rolstoelbasketbal, zitvolleybal of goalbal). De clinics werden gegeven door vrijwilligers
die zelf uit de gehandicaptensport komen.
Gelegenheid geven tot sportbeoefening aan sportverenigingen
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 2, waar dit uitgebreid vermeld staat.
Subsidies van overheden en fondsen/ steun van particulieren
De gemeente Amsterdam heeft eind 2016 een subsidie toegekend voor een aantal in het begin
van het jaar ingediende projecten.
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Horeca inkomsten.
De horecaprijzen zijn verhoogd en het aantal evenementen is toegenomen, waardoor de
inkomsten zijn gestegen. Verder is er geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit. Tevens
heeft het clubhuis een metamorfose ondergaan. Er is veel meer rust en een warmere uitstraling
gecreëerd. Het doel is meer partijen binnen te halen en aan ons te binden.
Huurovereenkomsten ROC en Stichting Zig Zag en OIM
Eind 2016/begin 2017 zijn overeenkomsten gesloten met ROC, Zig Zag en (halverwege 2017)
OIM. In dit verband zijn er twee kleedkamers in Rood verbouwd en de dug out naast het
kunstgrasveld.
Overig
Bestuur:
De bestuurssamenstelling van het Centre was in 2016 als volgt:
Denis Brouwer, Voorzitter
Jan van der Schans, Secretaris
Joop Rengers, Commerciële Zaken
Henk Menks, Penningmeester
Directie:
Etienne Spee is Directeur van het Friendship Sports Centre. De overeenkomst met Etienne Spee
is tussentijds aangepast en verlengd tot 2020 (i.p.v. 2018).
Interne organisatie:
Om efficiënter te kunnen werken en de interne communicatie vlotter te laten verlopen is de
organisatie verdeeld in twee afdelingen, nl. Commercie en Operatie. Onder de afdeling Operatie
vallen de afdelingen: Events, Facilitair, Horeca en Sport. Onder de afdeling Commercie valt de
afdeling Sales (zie ook Special Friends en Ondernemers in Bedrijf).
De functies Marketing&Communicatie, Finance en Office Manager zijn staffuncties en vallen
direct onder de Directeur. Totaal waren er 9 FTE’s.
Vrijwilligers:
Het Centre heeft in 2016 gebruik gemaakt van een viertal vrijwilligers. De vrijwilligers zijn
ingezet bij de diverse evenementen en bij klussen op facilitair gebied. Bij grote evenementen
wordt er incidenteel nog een beroep gedaan op andere vrijwilligers in de familie en
vriendenkring.
ANBI
In het kader van de ontvlechting met het Kinderfonds was het van belang om een eigen ANBI te
verkrijgen een eigen CBF erkenning. In 2016 is door de belastingdienst een ANBI beschikking
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afgegeven met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2008) en voor
onbepaalde tijd. In 2016 is tevens een CBF erkenning afgegeven.

9
Activiteitenverslag 2016 – Friendship Sports Centre

