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Samenvatting

Samenvatting
Het jaar 2017 stond voor stichting AfricaSport vooral in het teken van het vullen van
de container en het inzamelen van geld om de kosten voor de verzending van de
container rond te krijgen. Daarom hebben we dit jaar in Afrika vooral materiële
ondersteuning aan diverse sportinitiatieven geboden.
Het materiaal kwam ten goede aan 16 organisaties en zo’n 1000 jongens en 300

‘Mede door uw
hulp hadden in
2017 circa 1300
Afrikaanse
sporters toegang
tot de lokale
sportinitiatieven
ondersteund door
Stichting
AfricaSport’

meisjes. De organisaties, variërend van algemene sportclubs tot gespecialiseerde
clubs en scholen, bevonden zich vooral in de West-Afrikaanse landen Niger en Mali.
We ondersteunden met name atletiek- en voetbalclubs, maar ook tennisclubs, een
skate- en rollerclub en diverse wielrenclubs.
In 2017 hebben we directe uitgaven in Afrika naar beneden bijgesteld. Dit was een
bewuste keus, omdat de focus lag op de verzending van de container. De verzending
heeft helaas nog niet plaatsgevonden, maar met € 6.892,86 hebben we de financiële
middelen verzameld om dit in 2018 uit te voeren.

Bestuur Stichting AfricaSport
2 september 2018
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Activiteiten in woord en beeld
Containertransport
Na de succesvolle containertransporten in 2010 en 2013 heeft Stichting AfricaSport in 2016

‘De container met
sportmaterialen is
gevuld met
ongeveer 20.000
items, die in 2018
verscheept wordt
naar Niger.’

weer een container aangeschaft. De inzamelingen zijn vanuit Nederland en zelfs België op
gang gekomen. Voorzitter Ad en de overige bestuursleden van AfricaSport zijn het hele land
doorgereisd en er zijn mensen vanuit het hele land naar Breda gereisd om sportmaterialen
af te leveren. Eind 2016 zat de container al voor zo’n 60% vol en in 2017 hebben we de
container volledig vol gekregen, met ongeveer 20.000 items: van trainingspakken tot
hardloopschoenen en van bidons tot tennisrackets. Van racefietsen tot een grote partij
basketballen en van sportbekers tot voet- en volleyballen. Een goede basis om in 2018 een
volle container naar Niger te verzenden.

Foto 1. AfricaSport stopt de inzameling.
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Werkgebied AfricaSport
Ook dit jaar zijn de meeste initiatieven in Niger ondersteund. Daarnaast zijn er enkele
projecten in Mali gefaciliteerd. In Niger wordt ons werk vergemakkelijkt, omdat onze
vrijwilliger in Niger gestationeerd is. Hij onderhoudt intensief contact met verschillende clubs,
scholen en andere organisaties die zich inzetten om meer sportmogelijkheden in de regio te
bieden.

Figuur 1. Werkgebied AfricaSport.

Ondersteuning in Niamey
In Niger boden we veel ondersteuning in Niamey, waar veel jeugd woont. Maar ook in
andere regio’s, zoals Maradi, Tahoua en Tillabery, werden wedstrijden georganiseerd en
werden clubs en sporters ondersteund. Zo werden zeven voetbalteams in een nieuw jasje
gestoken en werden twee scholen ondersteund bij de organisatie van sporttoernooien.
Continue steun voor meisjesvoetbal
Stichting AfricaSport ondersteunde ook dit jaar het meisjesvoetbal. Dit begint langzaam zijn
vruchten af te werpen. Sinds halverwege 2017 is de nationale voetbalbond actiever
geworden wat betreft het meisjes-/vrouwenvoetbal betreft. Zo heeft de bond diverse
wedstrijden georganiseerd, onder andere in overleg (en met een kleine materiële
ondersteuning) van AfricaSport.
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Foto 2. Vriendschappelijke wedstrijd in gedoneerde voetbaltenues.

Foto 3. Een dameselftal in Niger voorzien van voetbaltenues.

Ondersteuning wielrennen werpt vruchten af
Ook de ondersteuning op wielrengebied heeft op lokaal en nationaal niveau vruchten
afgeworpen. Er zijn inmiddels meerdere clubs in Niger actief. Het nationale team (in
opbouw) neemt inmiddels weer regelmatig deel aan wedstrijden in buurlanden.
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Foto 4. Tijdens de minironde van Niger was de wielerkleding uit Nederland duidelijk aanwezig.

Rollerbladen rond het Nationaal Stadion
De rollerclub in Niamey probeert rond het stadion in Niamey voornamelijk spelenderwijs en
door het geven van demonstraties het rolschaatsen en voornamelijk (artistiek)skaten als
nieuwe sport te introduceren. De club slaagt daar goed in en mobiliseert regelmatig meer
dan veertig deelnemers in de leeftijd van 6 tot 30 jaar.

Foto 5. De rollerclub in Niger weet ook goed raad met de springstokken.
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Tennistoernooien
AfricaSport ondersteunde in 2017 twee tennisstages en jeugdtoernooien met als doel
jongeren voor deze sport te interesseren. De restanten van de ingezamelde tennisballen uit
de vorige container kwamen bij deze stages goed van pas. Andere restanten (shirts en
rugzakken) vonden een bestemming als prijs bij de jeugdtoernooien.
Ondersteuning scholen in Mali
In Mali werden drie scholen ondersteund die sportieve activiteiten in hun lesprogramma
gebruiken om waarden zoals samenwerking, motivatie, sportief en vreedzaam omgaan met
elkaar en samen doelen bereiken, verder te ontwikkelen. Dit gebeurde in de steden Sikasso,
Bamako en Gao.
Studieondersteuning
In 2016/2017 werden zes sporters ondersteund bij hun studie. Deze uitgaven zijn in 2016
gemaakt. Drie van de vier middelbarescholieren gingen over naar de volgende klas; een zal
het examenjaar over moeten doen. Een volleybalster, Kadidja uit Dosso, rondde met succes
haar agrarische opleiding af en Idrissa (volleybal) ging van Dosso naar Niamey om daar aan
het nationale sportinstituut de opleiding tot sportleraar te volgen.
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Jaarrekening
Toelichting

Eigen Vermogen

In 2017 is via
donaties en diverse
acties € 2.998,38
binnengekomen.

Totale inkomsten

In 2017 hebben we
bewust directe
uitgaven in Afrika
naar beneden
bijgesteld. De focus
lag op het versturen
van de container in
2017. Hiervoor is
begin 2018
€ 6.892,86
beschikbaar.

Stand 1/1

4104.36

Donaties
Containeractie
Zomercup
Prijzengeld
Geefgratis
TOTALE INKOMSTEN

1729.62
820
135
110
193.38
2998.38

Totale uitgaven
kosten Rabobank rekening
internet
KvK
TOTALE uitgaven Bedrijfsvoering
TOTAAL UITGAVEN

173.88
38.72
0
212.60
212.60

Stand 31-12

Voor de
studieondersteuning
waren er in 2017
geen uitgaven. De
middelen voor
studieondersteuning
blijven hiervoor
beschikbaar.

€ 6,890.14
€ 2.72
€ 6,892.86

Ontvangen Rente
Eindstand rekening
Studieondersteuning
Algemene reserve

€ 348.00
€ 6,544.86
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Over Stichting AfricaSport
Stichting AfricaSport ondersteunt lokale initiatieven in Afrika die sporters de mogelijkheid
bieden aan sport te doen en die over onvoldoende ondersteuning beschikken om hun
activiteiten uit te bouwen. Door middel van inzamelingsacties en donaties kunnen wij al
sinds 2005 studieondersteuning, sportmaterialen, sportkleding en inkomen genererende
activiteiten bieden aan hen die het nodig hebben.

Contactgegevens
Stichting AfricaSport
Fazantstraat 8
4815 GE Breda
info@africasport.nl
076-5711186
KvK-nummer: 20110916
ANBI: 8123.58971
IBAN: NL19RABO0188982388
BIC: RABONL2
Bestuur Stichting AfricaSport
Ad Roovers, voorzitter
Sjoerd van Loon, penningmeester
Maarten van Ommen
Vertegenwoordiger van AfricaSport in Niger
Jeroen Roovers
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