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Woord vooraf
“Sport has the power to change the world…it has the power to inspire. It has the power to unite
people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can
create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking
down racial barriers.” zei Nelson Mandela ooit.
Nelson Mandela kwam eind 2013 in het nieuws door een verslechterde gezondheid. Kort daarna
zou hij overlijden. Overlijden in de meest fysieke vorm die je je kunt voorstellen, want zijn geest
leeft voor meer dan 100% voort.
Zo zijn ook wij enorm geïnspireerd door zijn uitspraak. Het is niet overbodig om te noemen dat
onze oprichters en bestuursleden Frank en Jeroen deze uitspraak bijna op hun voorhoofd hadden
staan toen ze in Kimilili in mei 2010 het eerste sporttoernooi voor de kids organiseerden. De start
van een reeks van toernooien die al in 2013 de grens van 20 doorbrak!
Het maakte op ons hele bestuur veel indruk. Mede op basis van deze uitspraak kwamen we in
2013 tot onze doelen, visie, missie en waarden. Een structuur die ons als start-up stichting naar
het volgende niveau zal gaan tillen. We zijn enthousiast en kijken met twinkelende ogen naar de
toekomst.
Ook persoonlijk kan ik de woorden van Mandela onderschrijven na een bezoek aan het dorpje
Kimilili in Kenia. De kinderen – met geen enkel bezit, maar met het grootste plezier van de planeet
- openen je ogen, vergroten je relativeringsvermogen en geven enorm veel betekenis aan wat
United Cubs doet.
Met veel trots presenteer ik jullie het United Cubs jaarverslag 2013. En omdat ervaringen beter
met foto’s dan met woorden te vangen zijn, nodig ik jullie uit om ook eens online te kijken naar alle
trots die van de foto’s schittert.
Asante sana namens het bestuur voor jullie geweldige support,
Namens het bestuur,
Thom Rommens
Voorzitter United Cubs

United Cubs Jaarverslag 2013 | www.unitedcubs.com

2

Inhoudsopgave
United Cubs
De opstelling............................................................................................................................................................................................... 4
De tactiek .................................................................................................................................................................................................... 8

Analyse 2013
Overzicht..................................................................................................................................................................................................... 11
12th Orange Lion Cup........................................................................................................................................................................... 12
13th Orange Lion Cup........................................................................................................................................................................... 13
14th Orange Lion Cup........................................................................................................................................................................... 14
15th Orange Lion Cup........................................................................................................................................................................... 15
16th Orange Lion Cup........................................................................................................................................................................... 16
17th Orange Lion Cup........................................................................................................................................................................... 17
18th Orange Lion Cup........................................................................................................................................................................... 18
19th Orange Lion Cup........................................................................................................................................................................... 19
20th Orange Lion Cup........................................................................................................................................................................... 20

Financiele analyse 2013
Balans............................................................................................................................................................................................................ 22
Kosten en baten........................................................................................................................................................................................ 25
Resultaat...................................................................................................................................................................................................... 27

Prognose 2014
Prognose...................................................................................................................................................................................................... 30
Bijlage............................................................................................................................................................................................................ 32

United Cubs Jaarverslag 2013 | www.unitedcubs.com

3

		

De opstelling
Supporters
Zonder supporters zijn we geen stichting. Eind 2013 telden we nabij 115 supporters, ofwel maandelijkse
donateurs. Behalve deze stabiele stroom van inkomsten, is het prachtig om ook spontane giften te mogen
ontvangen. Voor het tweede jaar op rij ontvingen wij de opbrengst van de Lion King Trophy vanuit de
Sarolea Club Heerlen. Robbert Nonner, die in 2014 een toernooi in Mozambique gaat opzetten, zorgde
voor een ongekende stroom aan giften van zijn vrienden en collega´s. Als klapper van het jaar was United
Cubs het goede doel van de Advolympics, waar we een fantastisch bedrag aan over hielden!

Het winnend meisjesteam in Kimilili tijdens de derde Orange Lion Cup.

Raad van Advies
Goede raad is goud waard. We zijn ervan overtuigd dat we deze als ´jonge honden´ goed kunnen gebruiken.
De Raad van Advies heeft als taak om het bestuur een spiegel voor te houden en zowel gevraagd als
ongevraagd het bestuur van adviezen te voorzien. Dit jaar hebben wij afscheid genomen van René Ploum
als lid van de Raad van Advies. Via deze weg willen wij hem graag bedanken voor zijn inzet. De huidige Raad
bestaat uit Cedric Stalpers, Georges Tychon en Mark Vincken.
Daarnaast is er ook een kascontrole commissie in het leven geroepen. Johan de Bresser, financieel directeur
van TBV Wonen, heeft dit in 2013 voor zijn rekening genomen.
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Ambassadeurs
Het is mooi om steun te ontvangen voor ons werk. Wanneer deze steun komt van (Olympische) topsporters,
is dat erg bijzonder. In 2012 besloten Gregory Sedoc (Olympisch hordeloper) en Carlijn Welten (voormalig
hockeyster voor het Nederlandse nationale damesteam) zich te verbinden aan onze stichting. Behalve
de unieke situatie om ondersteund te worden door deze grootheden, is ook het netwerk van beide van
waardevolle toevoeging.

Gregory Sedoc
Olympisch hordeloper
@GregorySedoc

Carlijn Welten
Hockeyster

Gregory is een Nederlandse hordeloper. Het
grootste succes van zijn loopbaan tot nu toe
haalde hij op 2 maart 2007; op de Europese
indoorkampioenschappen in Birmingham won hij
de 60 m horden, eenhonderdste seconde voor
landgenoot Marcel van der Westen. Verder nam
Sedoc driemaal deel aan de Olympische Spelen.
In 2009 trok hij het Nederlands record op de 60
m horden indoor naar zich toe. De uitstraling en
netwerk van Sedoc passen perfect in het plaatje van
United Cubs.

Carlijn is (oud) Nederlands hockeyinternational
(34 interlands) en maakte jaren furore bij MHC
Laren, een van Nederlands grootste hockeyclubs.
Afgelopen jaar won ze met de club zelfs de European
Club Champions Cup, de Champions League van
het hockey. Voor haar studie Geneeskunde heeft
Carlijn ervoor gekozen hockey op een iets lager pitje
te zetten. Met de nadruk op iets, want ze speelt met
Hurley nog altijd in de Hoofdklasse op het hoogste
hockeyniveau. United Cubs is ervan overtuigd dat
Carlijn door haar positieve en vrolijke uitstraling
een waar gezicht voor de stichting zal zijn.
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Huidig bestuur
Het bestuur van United Cubs bestaat uit jonge enthousiaste en ondernemende mensen. Momenteel
worden de volgende functies bekleed binnen het bestuur van United Cubs.

Voorzitter
Thom Rommens
Thom is als voorzitter het eerste aanspreekpunt voor de stichting. Hij is afgestudeerd
aan Tilburg University. Zijn maatschappelijke betrokkenheid werd aangewakkerd
tijdens zijn half jaar werken en reizen in India. Thom is Consultant bij InSites Consulting.

Secretaris
Linda Driesen
Linda heeft de master Economics gedaan aan de Erasmus universiteit in Rotterdam en
is werkzaam bij de Rabobank. Linda zet zich als secretaris met name in om de lopende
zaken van de stichting te behandelen en houdt zich bezig met interne communicatie.

Penningmeester
Jeroen Peters
Jeroen is één van de oprichters van United Cubs in 2010. Jeroen heeft zowel de
Master Marketing Management als de Master Finance gevolgd aan de UvT. Als
penningmeester is hij verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen vd stichting.

Marketing / communicatie
Frank Daamen
Frank is één van de oprichters van United Cubs in 2010. Hij heeft Marketing
Management aan de Universiteit van Tilburg gestudeerd. Frank vertolkt een
belangrijke rol in de ‘online branding’ van de stichting.

Buitenland
Daphne Scheur
Daphne heeft de master Economics gedaan aan de Universiteit van Amsterdam.
Daphne is werkzaam bij pensioenuitvoerder MN. Daphne heeft veel ervaring in het
buitenland en zal dus ook de functie buitenland op zich nemen.
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Fundraising
Matthijs Pons
Matthijs is afgestudeerd in Marketing Management aan de Universiteit van Tilburg.
Hij is werkzaam bij SKIM in Rotterdam. Zijn ervaring komt van pas in zijn huidige
functie bij United Cubs. Matthijs zorgt namelijk voor de fundraising voor de stichting.

Commissies
Gezien de ambities van United Cubs om zoveel mogelijk kinderen een glimlach te bezorgen is er voor
gekozen om het team in Nederland uit te breiden. De volgende toppers zetten zich nu in voor de stichting:
Juul Mabesoone: Juul studeert in Tilburg en heeft in de zomer van 2012 een volleybaltoernooi in Cambodja
georganiseerd. Hij zal zijn aanstekelijke enthousiasme en ervaringen met het organiseren van een toernooi
inzetten in de commissie buitenland. Daarin zal hij Daphne ondersteunen.
Stan Meuwissen: Stan studeert in Maastricht en is een echte social media kenner. Hij zal als ‘online
content manager’ verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het marketingplan. Hiermee informeert hij
huidige supporters, vrijwilligers en geïnteresseerden over de vorderingen van de stichting. Stan werkt ter
ondersteuning van Frank.

Support team
Het team is zo sterk als de kwaliteit van de wisselspelers. Wij zijn erg blij om te kunnen zeggen dat Marcel
Bemelmans, Charles van Druten en Yvonne Janssen zich nog steeds op incidentele basis inzetten voor
United Cubs. Ook in 2012 hebben zij het bestuur op fantastische wijze ondersteund in diverse projecten.

Partners
Ook in 2013 ontstonden een aantal nieuwe samenwerkingen. Zo werden via Twitter contacten gelegd met
GetOn, een stichting die resultaatgerichte opleidingen geeft die op korte termijn leiden tot economische
activiteiten zodat een inkomen wordt gegenereerd. Een aantal maanden later werd in Pretoria – Zuid-Afrika
een prachtig toernooi neergezet. Een andere partner werd gevonden in Cambodja, namelijk; Orphanage
Farm van World Wide Children Farms (WWCF) net buiten Phnom Penh. Ook hier heeft inmiddels een
succesvol toernooi plaatsgevonden.
Uiteraard zijn de contacten met bestaande partners verder uitgebreid. AIESEC Tilburg zorgde deze zomer
voor de enthousiaste vrijwilliger Juul, voorzitter Thom keerde terug naar waar het begon bij IcFEM in
Kimilili Kenia en de contacten met Econtro te Maputo Mozambique leidden tot een gepland toernooi in
2014!
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De tactiek
2013 was een uitdagend jaar. We begonnen het jaar te midden van de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl,
logo en website, en hadden grootste plannen met de Orange Ball. Daarnaast waren we in de loop van het
jaar druk met het ontwikkelen van het lange termijnplan. Hoe is het op jaarniveau uiteindelijk gelopen? In
deze sectie in high- en lowlights de gebeurtenissen.

+ Highlights
Lange termijnplan
2013 had geen kant- en klare speerpunten. We hebben gekozen om in plaats daarvan onszelf te richten
op een solide lange termijnplan. Het resultaat daarvan mag er zijn, zoals wordt toegelicht in het hoofdstuk
Prognose.
Logo, huisstijl, website
In februari 2013 werden ons nieuwe logo, nieuwe huisstijl en website opgeleverd. We zijn MIESart en
SkyHigh Media zeer dankbaar voor deze gulle gift. De nieuwe middelen hebben United Cubs in korte tijd
een sterk, helder oranje, gezicht gegeven.
Lokale economie
Als geformuleerd onder de doelstellingen van de Orange Ball, hebben we sterk vastgehouden aan het
stimuleren van de lokale economie. Waar we in 2012 nog shirtjes en medailles meegaven, zijn we daar
in 2013 vanaf gestapt. Toernooien in afgelopen jaar kwamen mede tot stand door lokale ondernemers:
kledingmakers, ballenmakers, en medaillemakers. Mensen die we de vrijwilligers zelf ontmoet hebben en
eerlijk belonen voor hun arbeid.
International Trademark Protection
Het veranderen van het merk Orange Kids uit 2012 en terug, had een reden. Stichting Orange Babies
vond onze naam te veel op die van hen lijken en dwong onze stichting om de naam aan de passen. Na onze
naamswijziging hebben we gekozen om deze naam direct vast te leggen, ter voorkoming van soortgelijke,
ingrijpende gebeurtenissen.

- Lowlight
Orange Ball
2013 was ook een jaar waarin we naarstig op zoek waren naar onze eigen koers. We beseften dat we met
onze plannen van de Orange Ball te hard van de toren hadden geblazen. We hebben gas terug genomen.
We hebben beseft dat het grootse plan van het distribueren van enorme aantallen onverwoestbare oranje
ballen nog te ver van ons af ligt. We hebben geleerd eerst de bestaande contacten op locatie door te
ontwikkelen, alvorens grote stappen als deze te zetten. United Cubs is een hoop inspiratie voor nu (het
lange termijnplan) en de toekomst (mooie ideeën vergaan niet) rijker.
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++ vvvv

analyse 2013
rio de janeiro| khatmandu | pondicherry | kimilili | pretoria | kimilili | phnom penh | zimtange | tichakunda
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Totaal overzicht 2013

Specificaties

Aantal toernooien

8

Aantal kids

925 smiles :)

Aantal vrijwilligers

12

Locaties Afrika

Kimilili, Kenia
Pretoria, Zuid-Afrika
Zimtange, Burkina Faso
Tichakunda, Zimbabwe

Locaties Azië

Phnom Penh, Cambodja
Pondicherry, India
Nepal, Khatmandu

Locaties Zuid-Amerika
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12th Orange Lion Cup
Rio de Janeiro, Brazilie
In de laatste week van 2012 organiseerde vrijwilliger Ivo van Well een voetbaltoernooi in de sloppenwijken
van Rio de Janeiro. Op 21 december werd het toernooi gespeeld op het veld van de voetbalschool in
Rocinha.

Vrijwilliger: Ivo van Well

Aantal kids: 100
Activiteit: voetbal

Locatie: Favella Rocinha, Rio
Datum: December 2012

‘De uitstraling van die jongens kan ik in drie woorden samenvatten: enthousiast, fanatiek en plezier. Ik heb
zelden zo’n jonge kinderen 20 minuten lang zien rennen en jagen op de bal met zo veel passie terwijl het 40
graden was. Er is gezweet, geruzied, gejuicht en genoten. De prijsuitreiking was misschien wel het mooiste
moment voor de kinderen. Na een lange en vermoeiende dag beloond worden met een gouden medaille!
De glimlach straalde van alle gezichten af en de medailles werden met veel vreugde in ontvangst genomen.
Al met al kan teruggekeken worden op een geslaagde dag. Deze dag was niet mogelijk geweest zonder de
steun van United Cubs en de hulp van Leandro Martins. Hiervoor wil ik jullie beiden hartelijk bedanken!’
- Ivo van Well
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13th Orange Lion Cup
Khatmandu, Nepal
In januari 2013 organiseerden Bram Borgers en Rob Eerens het eerste volleybaltoernooi in de geschiedenis
van United Cubs. Bram en Rob verbleven een aantal maanden in Nepal bij stichting Maya en legden, naast
de organisatie van het toernooi, ook een volleybalveld aan voor de kinderen!

Vrijwilligers: Bram Borgers en
Rob Eerens

Aantal kids: 100
Activiteit: Volleybal

Locatie: Khatmandu, Nepal
Datum: Januari 2013

‘Onze ervaring bij Stichting Maya waren fantastisch. Het organiseren van het toernooi was het hoogtepunt
van onze tijd in bij stichting Maya in Nepal. De kinderen straalden zo enorm! De hele dag werden wedstrijdjes
gespeeld en stonden toeschouwers te dansen op onze muziek. Het was een topdag!’
- Bram Borgers en Rob Eerens
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14th Orange Lion Cup
Pondicherry, India
Op 3 maart 2013 waren Savita de Backer en Julia Mientjes de organisatoren van een prachtige spellendag
in Pondicherry India. De dag vond plaats in samenwerking met stichting AMAIDI. Savita en Julia zorgden
voor een glimlach bij 80 weeskinderen uit de omgeving!

Vrijwilligers: Savita de Backer en
Julia Mientjes

Aantal kids: 80
Activiteit: Spellendag

Locatie: Pondicherry – India
Datum: Maart 2013

‘De kinderen hebben 5 sporten gedaan: Cricket, Volleybal, Slagbal, Estafette en Voetbal. Daarnaast deden
we ook traditionele Indiase spelletjes. Het hoogtepunt van de dag was toen we de kinderen tegenover
elkaar gezet hadden in twee rijen. Iedereen kreeg een waterballon en ze mochten op ons teken gooien.
Uiteraard mondde dit uit in een lang watergevecht waarbij de kinderen gilden en brulden van de pret.
Na het watergevecht renden we een rondje om het veld om de kinderen droog te krijgen, voordat ze
hun certificaten kregen. De trots en het zelfvertrouwen wat de kinderen krijgen van zo’n certificaat was
geweldig om te zien en precies wat deze kinderen nodig hebben!’
- Savita de Backer en Julia Mientjes
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15th Orange Lion Cup
Kimilili, Kenia
In mei 2013 is Thom Rommens (bestuur United Cubs) terug gegaan naar Kimilili – de plaats waar voor
de stichting veel moois begon. Op 17 mei 2013 organiseerde hij een sporttoernooi voor vier regionale
scholen.

Vrijwilligers: Thom Rommens

Aantal kids: 100
Activiteit: Voetbal

Locatie: Kimilili, Kenia
Datum: Mei 2013

‘Vandaag gaat de zon op de evenaar iets minder snel onder op deze Kamusinga Primary School velden. Er
heeft een geweldig toernooi plaatsgevonden waar niet alleen 100 kinderen hebben meegespeeld aan een
geweldig toernooi, maar nog eens duizenden heel fanatiek supporter waren. Wanneer de laatste kids hun
weg naar huis gemaakt hebben, kijk ook ik met een glimlach om. En daarmee sluit ik me aan bij duizenden
kids en lokale winkeltjes wiens business weer een klein stukje gegroeid is. Play for a smile – een slogan die
vandaag opnieuw letterlijk werd. Supporters, fanatiekelingen, organisators, IcFEM, en alle lieve mensen die
hun onvoorwaardelijke steun geven aan United Cubs: BEDANKT!’
- Thom Rommens
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16th Orange Lion Cup
Pretoria, Zuid-Afrika
Eind juni vond in Pretoria, Zuid-Afrika de GetOn Sportsweek plaats. Een meerdaags toernooi voor 200
kinderen dat georganiseerd werd door United Cubs vrijwilligers Suzanne Simons en Leonie Glatzhofer in
samenwerking met Stichting GetOn.

Vrijwilligers: Leonie Glatzhofer en
Suzanne Simons

Aantal kids: 200
Activiteit: Sport en spellen

Locatie: Pretoria, Zuid-Afrika
Datum: Juni 2013

‘Dit drie dagen durende evenement was georganiseerd voor de studenten en oud-studenten van het GetOn
Skills Development Centre en kinderen uit de naburige gemeenschappen, waaronder de kinderen van de
studenten en de kinderen van het Mokgaetsi Day Care Centre in de informele nederzetting Brazzaville in
Atteridgeville. Bijna 200 studenten en kinderen uit de sloppenwijken rondom Pretoria West hebben deze
drie dagen genoten van allerlei soorten sport en spel, zang, dans en natuurlijk een goed verzorgde lunch.
GetOn streeft ernaar haar studenten mentaal en fysiek te ontwikkelen tot gezonde jong volwassenen,
zodat zij toekomstige leiders en ambassadeurs kunnen worden, die hun omgeving op een positieve manier
zullen beïnvloeden. Deze sportweek werd mede mogelijk gemaakt door United Cubs’
- Leonie Glatzhofer en Suzanne Simons
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17th Orange Lion Cup
Kimilili, Kenia
Samen met zijn zoon Cyrus heeft Jeremy Dobbs in 2013 het derde United Cubs voetbaltoernooi in Kimilili
georganiseerd. Tijdens de organisatie van het toernooi van Thom werd al gauw duidelijk dat het duo in juni
2013 in de regio zou verblijven, aangezien ze familie bezochten in Kenia.

Vrijwilligers: Jeremy & Cyrus
Dobbs

Aantal kids: 100
Activiteit: Voetbal

Locatie: Kimilili, Kenia
Datum: Juni 2013

Een spontaan telefoongesprek dat tegelijkertijd een kennismaking en een briefing voor een toernooi
bleek te worden was voldoende. De twee heren pakten het toernooi met open armen aan en schreven
geschiedenis door de eerste locatie te zijn die drie keer bezocht werd voor een toernooi, en waar we drie
keer op partnerorganisatie IcFEM konden rekenen. Het toernooi had grote impact op Jeremy en Cyrus,
getuige hun reacties en hun digitale bijdrages aan United Cubs. Mannen, bedankt!
- Thom Rommens over Jeremy & Cyrus Dobbs
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18th Orange Lion Cup
Phnom Penh, Cambodja
Op zondag 11 augustus vond het eerste United Cubs toernooi plaats in Cambodja. Juul Mabesoone zorgde
in samenwerking met WWCF voor een geweldig volley- en voetbaltoernooi voor ongeveer 65 enthousiaste
weeskinderen. Daarnaast zamelde Juul zelf geld in om ook een volleybalveld voor de kinderen te kunnen
realiseren.

Vrijwilligers: Juul Mabesoone

Aantal kids: 65
Activiteit: Volley- en voetbal

Locatie: Phnom Penh, Cambodja
Datum: Augustus 2013

‘De wedstrijden die gespeeld werden duurden ongeveer 20 minuten. Het was geweldig om te zien hoe
alle kinderen fanatiek tekeer gingen. Er werd ook bij vlagen erg goed voetbal gespeeld en elk doelpunt
werd met uitbundig gejuicht gevierd. Om vijf uur was het tijd om terug te gaan richting de orphanage
farm. Toen iedereen daar gearriveerd was werd er een aandenken van het toernooi uitgedeeld aan alle
dolenthousiaste kinderen en werden de United Cubs Volleybal Cup en Voetbal Cup uitgereikt. Ook kon ik
een bijeen verzamelde donatie overhandigen aan de directeur van de farm. De dag werd afgesloten met
een diner bereid door de ‘mama’ van de orphanage! Graag wil ik United Cubs, de donateurs, de vrijwilligers
en natuurlijk alle kinderen van Samrong Children’s Farm bedanken voor deze fantastische, onvergetelijke
dag!’
- Juul Mabesoone
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19th Orange Lion Cup
Zimtange, Burkina Faso
In 2000 ondersteunden 25 jongeren het aanleggen van 6 hectare bos in Zimbabwe. Een van de jongeren
was de toen 16 jarige Yvette Foliant. 13 jaar later ging zij, in het kader van de 40-jarige samenwerking, met
een delegatie terug naar Burkina Faso. Een van de zaken die op de planning stonden, werd het organiseren
van een voetbaltoernooi voor United Cubs.

Vrijwilligers: Yvette Foliant

Aantal kids: 40
Activiteit: Voetbal

Locatie: Zimtange, Burkina Faso
Datum: November 2013

‘Toen ik vertelde over het toernooi bracht onze chauffeur mij in contact met Adama. Een fanatieke voetballer
die in het team van Ouaga speelt en helaas net buiten de selectie van het nationale elftal viel. Adama kent
de voetballende jeugd uit de wijk (het quartier) goed en zodoende werden 4 teams samengesteld. Toen
nog even de t-shirts laten bedrukken, de cup en ballen kopen en alles was geregeld. Oftewel: “non, pas de
problem!’ Het eerste United Cubs toernooi in Burkina Faso dat volgde, was een groot succes. Het motto
‘Play for a smile’ werd meer dan waargemaakt en de kids hadden een geweldige middag.
- Yvette Foliant
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20th Orange Lion Cup
Tichakunda, Zimbabwe
Steffi is terug! Deze Duitse vriendin van United Cubs ging opnieuw naar Tichakunda en organiseerde
trouw opnieuw een toernooi namens de stichting.

Vrijwilligers: Steffi Ruhl

Aantal kids: 140
Activiteit: Sport en Spel

Locatie: Tichakunda, Zimbabwe
Datum: November 2013

“Dan is het tijd voor de eerste run. Tijdens een run stuurt elk team een teamlid. De rest van het team nodigt
de renners aan, onder leiding van het teamcoaches. Aan de finish krijgen de kinderen hun score en ranking,
en worden toegejuicht. De spellen zijn uiteenlopend: zaklopen, lepelraces met eieren en aardappelen,
autobanden race, wasknijper races en zitzak races. Het was een prachtige dag, en uiteindelijk hebben 140
kinderen een nogal ongewone dag gehad! “
- Steffi Ruhl
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financiele analyse 2013
balans | kosten | baten | resultaat | bestemming
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Balans 2013
Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming). Gecontroleerd en goedgekeurd door de Kasco.

Activa

31 dec 2013

31 dec 2012

Vaste Activa
Immateriele vaste activa

0

0

Materiele vaste activa

0

0

Financiele vaste activa

0

0
0

0

Vlottende Activa
Voorraden

0

731

Vorderingen

0

0

Effecten

0

0

19017

9136

Liquide middelen

Totaal Activa
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9867

19017

9867
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Balans 2013
Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

Passiva

31 dec 2013

31 dec 2012

Reserves
Continuiteitsreserve

3527

806

Bestemmingsreserves

0

0

Herwaarderingsreserves

0

0

Overige reserves

0

0
3527

806

Fondsen
Bestemmingsfondsen

15119

8434
15119

Voorzieningen

0

8434
0

0
Langlopende schulden

0

0
0

0

0

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
Overige schulden

Totaal Passiva
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0

315

371

312
371

627

19017

9867
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Toelichting Balans 2013
Voorraden: De voorraden uit 2012 zijn volledig gebruikt tijdens toernooien en promotie-acties
in 2013. Aangezien shirts en medailles tegenwoordig ter plekke worden gedrukt om de lokale
economie te stimuleren, hebben we geen voorraden meer.
Liquide middelen: De liquide middelen bestaan uit de gelden die de stichting United Cubs op een
bankrekening heeft staan. Aangezien de stichting slechts één bankrekening heeft, zijn de liquide
middelen enkel de gelden die op de ING-rekening staan.
Continuïteitsreserve: Deze post is gecreëerd om er zeker van te zijn dat de stichting in de
toekomst ook aan haar verplichtingen kan voldoen. Door middel van het opbouwen van een
continuïteitsreserve wil United Cubs risico’s die op de korte termijn kunnen optreden kunnen
ondervangen. United Cubs is een vrij jonge, groeiende stichting waardoor het zeer belangrijk
is om deze post te laten groeien. Op 31 december 2012 bedroeg de continuïteitsreserve 806,-.
Naar aanleiding van het succesvolle jaar 2013 hebben wij besloten deze post te laten toenemen
tot een bedrag van € 3527,-.
Bestemmingsfondsen: Geld dat is gedoneerd zal beschikbaar blijven voor de organisatie van
toernooien in het buitenland. Donateurs hebben dit geld beschikbaar gesteld aan United Cubs
om sport- of speltoernooien te organiseren. Deze gelden zullen in de toekomst gebruikt worden
voor deze specifieke bestemming.
Kortlopende schulden: De post kortlopende schulden bestaat uit twee delen. Enerzijds uit
vooruitontvangen donaties en anderzijds uit kosten van 2013 die in 2014 nog betaald moeten
worden.
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Kinderen genieten van een 6 kamp in Tichakunda, Zimbabwe. Hier de 50 meter sprint.
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Baten 2013
Overzicht van het gehele jaar 2013. Gecontroleerd en goedgekeurd door de Kasco.

Baten

Fondswerving

2013

Begroot

2012

6278

6875

4911

11685

12689

9064

Subsidies van overheden

0

0

0

Baten uit beleggingen

0

0

0

Overige baten

0

0

0

Acties van derden

Som der baten

United Cubs Jaarverslag 2013 | www.unitedcubs.com

17963

12689

13975

17963

12689

13975
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Lasten 2013
Overzicht van het gehele jaar 2012. Gecontroleerd en goedgekeurd door de Kasco.

Lasten

2013

Begroot

2012

Besteed aan doelstellingen
Programma’s
Orange Ball

6684

10000

6114

35

0

30

6719

10000

6144

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden

56

0

0

517

500

46

573

500

46

Administratie
Beheer administratie

789

Som der lasten
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1200

658

789

1200

658

8081

11700

6848
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Resultaat 2013
Overzicht van het gehele jaar 2013. Gecontroleerd en goedgekeurd door de Kasco.

Resultaat

2013

Begroot

2012

Som der baten

17963

19564

13975

Som der lasten

8081

11700

6848

Resultaat

9882

7864

7127

Resultaatbestemming

2013

Begroot

2012

Toevoeging / onttrekking
aan
Continuiteitsreserve

721

800

520

Bestemmingsreserve

0

0

0

Bestemmingsfonds

9161

7064

6607

Resultaat

9882

7864

7127
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Toelichting op de Staat en
Baten 2013
Baten uit eigen fondsenwerving: Deze baten bestaan uit gelden die voort zijn gekomen uit
donaties van United Cubs supporters. Daarnaast worden inkomsten van overige verrichtingen
van de stichting bijgeschreven bij deze post.
Baten uit acties van derden: Deze inkomsten komen voort uit acties die niet direct door de stichting
worden opgezet. In 2013 werden onder andere de volgende acties door derden uitgevoerd:
-

Advolympics				
Leo Club Sarolea Heerlen		
Provinciaal Economaat			
Golfclub Voerendaal			
Hockeyvereniging Weert MA2		

€ 7.185,€ 3.000,€ 1.500,€ 750,€ 400,-

Lasten besteed aan doelstellingen: United Cubs heeft als doel om alle kansarme kinderen, goed of
minder goed in sport, overal ter wereld, een onvergetelijke tijd bezorgen door het organiseren van
sport- en speltoernooien. De kosten die hiervoor gemaakt worden vallen onder deze kostenpost
Kosten acties van derden: Uitgaven die door United Cubs worden gedaan om acties van derden
te ondersteunen.
Beheer en administratie: Hieronder vallen de kosten die niet worden toegerekend aan de
doelstelling of werving van gelden. De middelen die binnen deze post vallen worden uitgegeven
om de ondersteunende interne processen te bekostigen. Hierbij kan gedacht worden aan
bankkosten, reiskosten of kosten voor de website.
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prognose 2014
lange termijn plan
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Prognose 2014
Vanaf 2014 passen de plannen van ieder jaar binnen het lange termijnplan van 2014-2016.
Het lange termijnplan is apart beschikbaar als document, maar komt samengevat neer op onderstaande.

Droomdoel
Alle kansarme kinderen, goed of minder goed in sport, overal ter wereld, een onvergetelijke tijd bezorgen
door het organiseren van sport- en speltoernooien.

Doel over 3 jaar
Drie kernregio’s wereldwijd voorzien hebben van kennis en fysieke middelen om lokale inwoners op eigen
kracht (empowerment) sporttoernooien te laten organiseren. Dat plannen we te doen via:
-

Permanente verkenning: ism binnenlandse partners
Lokale ontwikkelling: ism buitenlandse partners
Empowerment: door buitenlandse partners

Waarden
Alles wat we doen, moet passen in SPORT:
Sportief | Sport verbindt. Door middel van sport- en speltoernooien leert United Cubs kinderen er samen
voor te gaan. Uiteindelijk is ieder kind een winnaar. Ook in ruimere zin staat sportiviteit voor elkaar iets
gunnen. Dit vraagt van vrijwilligers, maar ook van onszelf, flexibiliteit
Plezier | Plezier is waar uiteindelijk alles om gaat. Op de eerste plaats voor de kinderen, maar zeker ook
voor alle vrijwilligers, nationaal en internationaal. United Cubs is trots op het plezier dat blijkt uit foto’s,
filmpjes en verhalen waarmee vrijwilligers thuiskomen.
Ondernemend | United Cubs pakt aan. We zoeken continu nieuwe mogelijkheden en nieuwe
samenwerkingen. Ontwikkeling van onze kernregio’s, maar ook van vrijwilligers en de stichting zelf staan
centraal. Werken in een netwerkstructuur geeft ons inspiratie, vrijheid en daadkracht.
Respect | Wij zijn te gast. Lokale organisaties en ondernemers zijn nauw betrokken bij de sport- en
speltoernooien. United Cubs geeft lokaal vertrouwen, verantwoordelijkheden en wordt gedreven door
ideeën van de lokale bevolking. Met onze activiteiten leren we kinderen respect voor elkaar te hebben. Wij
kiezen voor het belang van onze supporters.
Transparant | We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. We zijn altijd helder in wat we gedaan
hebben en gaan doen, in plannen en (financiële) resultaten. We zijn benaderbaar en staan open voor ideeën
en andere culturen.
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Prognose 2014
2014: de eerste stappen
Voor 2014 zetten we onszelf de eerste stappen, als eerste stappen richting realisatie van het doel over 3
jaar:
-

9 verkennende sport- en speltoernooien, waarvan 3 in Kimilili, Kenia
Stap 1 van de realisatie van de fysieke ontwikkeling Kimi
Doeltjes, veldjes, etc.: de precieze invulling wordt op het moment van schrijven nog ingevuld.

2014: de middelen
Om deze eerste stappen te kunnen zetten, bouwen we voort op een goede relatie met vrijwilligers en
partnerorganisaties in het buitenland. Daarnaast bouwen we in 2014 aan:
-

Een verdere uitbreiding van ons United Cubs team. Het support team naast het bestuur, dat in
2013 opgezet is, wordt naar behoefte verder uitgebreid.
Een aanvraag voor het CBF-keurmerk voor goede doelen.
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Bijlage 1: profiel United Cubs
Naam en rechtsvorm
Stichting United Cubs
Statutaire vestigingsplaats
Brunssum
Oprichtingsdatum
1 januari 2010
Contactgegevens / administratief
Houtduiflaan 25
6446 DH Brunssum
Tel: +31 6 42999739
Website: www.unitedcubs.com
Email: info@unitedcubs.com
Twitter: @unitedcubs
facebook.com/unitedcubs
Notariële akte: 1 januari 2010
KVK nummer: 14127425
ING nummer: 48.61.874
ANBI status: 1 februari 2011
Fiscaal nummer: 821826347

Oorsprong
Wereldreis (Oranjeleeuwen door Afrika)
Grondslag
Jeugdig voetbalidealisme
Bestuursmodel
Part-time bestuur

United Cubs Jaarverslag 2013 | www.unitedcubs.com

32

Profiel United Cubs
Onderscheidende kenmerken
Kinderen in ontwikkelingslanden t/m 15 jaar
Glimlach overbrengen door sport
Omschrijving
United Cubs is een organisatie die zich inzet voor kinderen in ontwikkelingslanden. Een goede jeugd
is een voorrecht en helaas allerminst vanzelfsprekend. United Cubs vindt dat ieder kind recht heeft
op een glimlach en probeert dit te verwezenlijken door middel van sport en spel. Door het opzetten
van lokale sportevenementen wordt de kinderen een geweldige ervaring, en bovenal, een glimlach
geboden.
Missie
De missie van United Cubs is het door sport en spel bezorgen van een glimlach op de gezichten van
kinderen in ontwikkelingslanden.
Visie
United Cubs initieert projecten en ondersteunt initiatieven van derden die bijdragen aan het
verwezenlijken van onze missie. Onze ondersteuning bestaat uit de inzet van middelen, financiën,
kennis en een internationaal netwerk van contactpersonen in ontwikkelingslanden. Met de
organisatie van sport- en spelevenementen, gecombineerd met de verbetering van lokale
sportfaciliteiten, wil United Cubs op zoveel mogelijk plaatsen in ontwikkelingslanden bij kinderen een
glimlach op het gezicht toveren.
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