Beleidsplan 2022 t/m 2025.
Om haar hiervoor geformuleerde missie te bereiken, richt Score NL zich voor de jaren 2022 t/m 2025
op de volgende doelen en ac viteiten.
1. Ondersteuning projecten.
Score Nl wil middelen inzamelen voor Score ZA, zodat deze organisa e projecten kan realiseren in
Zuid-Afrika en Namibië, die een bijdrage leveren aan haar doel om via het bevorderen van
lichamelijke opvoeding, sport, recrea e en educa e kinderen en jonge mensen in achterstandswijken
in Zuid-Afrika en Namibië een beter perspec ef te bieden op een gezonder en beter leven en
daarmee ook de lokale gemeenschap te versterken. Deze projecten kunnen van verschillende aard
zijn, zoals het het inzamelen van middelen voor het aanscha en van sporta ributen, het inrichten
van een leercentrum, het samenstellen van educa epakke en voor jonge kinderen, tot het kunnen
beschikken over middelen van vervoer, zodat ook kinderen in perifere gebieden kunnen sporten en
zich verder ontwikkelen. Daarmee is Score ZA inmiddels uitgegroeid tot een organisa e die, met
sport als basis, ook op allerlei andere gebieden kinderen, jongeren en volwassenen kansen wil bieden
om zich te ontwikkelen. Omdat ook de ouders daarbij worden betrokken, wordt daarmee ook de
community versterkt. Die lijn ondersteunen wij van harte! Wij blijven ons daarbij zowel richten op het
verwerven van de noodzakelijke middelen voor concrete projecten als op het uitzenden van stagiaires
van Mbo- en Hbo-scholen.
2. Vergro ng netwerk.
De komende jaren wil Score haar netwerk vergroten door:
•

Meer contacten aan te gaan met verschillende organisa es, gericht op goede doelen,
en hen te vragen projecten te ondersteunen.

•

Voormalige studenten, die in het verleden stage hebben gelopen bij Score ZA, meer
te betrekken bij haar huidige ac viteiten en, bijvoorbeeld, te vragen donateur te
worden.

•

Contacten aan te gaan met organisa es en individuele personen, die de loso e dat
sport belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen
onderschrijven en ook in de prak jk brengen, zoals sportorganisa es, trainers en
buurtsportcoaches.

3. Uitzending stagiaires.
Score hee inmiddels een landelijk netwerk aan Mbo-. en Hbo-scholen opgebouwd. Ons doel is om
jaarlijks ca. 5 studenten uit te zenden naar projecten van Score ZA. Zij geven daar voor minimaal 3
maanden les op het gebied van sport en lichamelijke opvoeding op basisscholen, terwijl ze daarnaast
ook buitenschoolse ac viteiten organiseren. De kosten van de uitzending (vlieg ckets, huisves ng,
begeleiding door Score ZA) worden door de studenten zelf gedragen (ca € 2.000,-). Score NL doet de
werving en selec e en regelt de uitzending.
4. Coaching van sportleiders.
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Het vergroten van kennis en vaardigheden van sportleiders in Zuid-Afrika en Namibië door het
uitzenden van ervaren trainers en coaches uit Nederland. Als voorbeeld kan worden genoemd het
uitzenden van twee jeugdtrainers van Sc Heerenveen.

