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1. Inleiding

Kids United is een stichting in Groningen die contributievrij voetbal- en
andere vrijetijdsactiviteiten aanbiedt aan kinderen en jongeren met een
fysieke en/of verstandelijke beperking met als doel hun plezier in het
leven te vergroten. In 2003 gestart met 4 kinderen is Kids United
inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige vereniging waar zo’n 150
kinderen wekelijks naar hartenlust sporten en meerdere keren per jaar
genieten van andere, door de club georganiseerde activiteiten.
De stichting is ambitieus en wil de komende 5 jaar grote stappen zetten.
“Over 5 jaar wil ik met een goed glas wijn op het terras zitten voor het
nieuwe multifunctionele activiteitencentrum van Kids United wetende dat
de club financieel gezond is, goed georganiseerd en dat de kinderen er
een geweldige tijd hebben”, antwoordde oprichter Onno Kukler in 2020 op
de vraag wat hij de komende 5 jaar met Kids United wil bereiken.
Een mooie toekomstvisie voor de club die zoveel betekent voor kinderen
met een beperking (en iedereen om hen heen) in de stad Groningen en
ver daarbuiten. Dit beleidsplan geeft concrete invulling aan de activiteiten
die ondernomen dienen te worden om die toekomstvisie werkelijkheid te
laten worden. Hierbij zijn de activiteiten ingedeeld in 2 hoofdcategorieën:
1)

2)

activiteiten die een stabiele toekomst voor stichting Kids United
garanderen (stabiele groei, stabiele organisatie, stabiele financiële
huishouding);
activiteiten die leiden tot de realisatie van het multifunctionele
centrum: een ‘Tweede thuis’ voor de kinderen van Kids United.

Per onderdeel zullen de ambities worden weergegeven die Kids United de
komende 5 jaar wil realiseren om daar te komen waar het zo graag heen
wil; een verdubbeling van het aantal kinderen bij Kids United, meer
aanbod van sporten en sportvarianten, een eigen kunstgrasveld met
tribune en als klap op de vuurpijl: het multifunctionele activiteitencentrum.

Schets van het multifunctionele centrum (schets door KAW architecten)

2. Missie en Visie

Onze missie
Kids United is een initiatief van Onno en Margriet Kukler. In 1995 werd
hun jongste zoon Sandro ziek en hield daar een hersenbeschadiging aan
over. Toen Sandro in 2003, op 10-jarige leeftijd, aangaf graag samen met
vriendjes te willen voetballen, was er in zijn woonplaats Groningen geen
geschikte voetbalvereniging waar hij lid van kon worden. En Sandro was
te beperkt om mee te kunnen doen in het reguliere voetbal. Dit was voor
Onno en Margriet reden om zelf een voetbalclub te beginnen; een
voetbalclub waar kinderen en jongeren met een fysieke en/of
verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk naar
hartenlust kunnen voetballen. Ook geld mocht geen belemmering zijn om
mee te kunnen doen, waardoor bij de oprichting van de club op 7 mei
2003, besloten werd geen contributie te vragen.
Missie statement:
“Wij bieden in Groningen kinderen en jongeren met een fysieke en/of
verstandelijke beperking contributievrij voetbal- en andere
vrijetijdsactiviteiten aan met als doel hun plezier in het leven te
vergroten.”
Onze visie
Daar blijft het wat Onno en Margriet betreft niet bij. Jongeren zonder een
beperking pakken de fiets, auto of bus en gaan een biertje drinken in de

“Wij willen in Groningen een
fysieke accommodatie realiseren
waar kinderen en jongeren met
een fysieke en/of verstandelijke
beperking gezamenlijk plezier
kunnen hebben, net als hun
leeftijdsgenootjes zonder een
beperking. Een tweede thuis waar
ze samen kunnen zijn, kunnen
sporten en ontspannen.”

stad. Gezellig ergens
gezamenlijk een leuke middag of
avond doorbrengen. Voor
jongeren met een beperking gaat
deze vlieger niet op. Op
vrijetijdsgebied is er in Groningen
slechts een beperkt aanbod voor
deze doelgroep. Zeker wanneer
het gaat om een fysieke
ontmoetingsplek. Een plek waar
ze gezellig samen kunnen zijn en
van waaruit ze tal van sporten en
andere activiteiten kunnen
beoefenen. Een centrum met
veel mogelijkheden, waar een
gezellige huiskamer zeker niet
mag ontbreken. Samen
voetballen, gamen, live voetbal
kijken, tafeltennissen, sjoelen of
gewoon lekker kletsen met
elkaar. Een gezellige middag of
avond beleven, net als hun
leeftijdsgenootjes zonder een
beperking.
Kids United vindt het belangrijk
dat een dergelijke fysieke plek
voor deze doelgroep realiteit
wordt. Een eigen centrum, een
tweede thuis! Een plek waar ze
zich thuis voelen.
Visie statement

3. Voetbal en meer!

In 2003 begonnen met vier kinderen op een veldje in de wijk
Leeuwenborg in Groningen is Kids United inmiddels uitgegroeid tot een
bloeiende vereniging waar zo’n 150 kinderen met een beperking wekelijks
naar hartenlust sporten. Kids United is niet alleen een plek waar kinderen
komen om te sporten, maar ook om hun vriendjes te ontmoeten en
gezellig samen te zijn. Voetbal is het startpunt geweest om bij elkaar te
komen, maar Kids United is inmiddels veel meer dan dat. Racen op het
TT-circuit van Assen, een gezellig weekend met zijn allen naar
Schiermonnikoog, dansen in de rust van een wedstrijd van de plaatselijke
basketbaltrots Donar, voetballen tegen de brandweer, gezamenlijk
bowlen, een dagje Dolfinarium, een wedstrijd van FC Groningen die
volledig in het teken staat van Kids United en natuurlijk elk seizoen
gezellig met zijn allen afsluiten met een BBQ.
Kids United bestempelen als een voetbalvereniging doet de club dan ook
veel te kort. De kinderen zitten beter in hun vel en hun levensvreugde is
door Kids United veel hoger. Ouders hebben een uitlaadklep en kunnen
met andere ouders praten die in een soortgelijke situatie zitten. Regels,
instanties waarmee je te maken hebt of krijgt, oplossingen, hulp; op de
club komt het ter sprake. In dat opzicht lijkt Kids United meer op een
welzijnsorganisatie dan een voetbalvereniging. De stichting wordt geleid
door een stevig onbezoldigd bestuur en een zeer gedreven dagelijkse
leiding. Kids United beschikt over voldoende enthousiaste capabele
vrijwilligers die wekelijks kwalitatief hoogwaardige trainingen verzorgen.
De activiteiten zijn te volgen via de eigen website, nieuwsbrief, de social
media kanalen Facebook, Instagram, Twitter en Youtube en ook op

Wikipedia heeft Kids United een pagina. Daarnaast beschikt de stichting
over een vijftal ambassadeurs die de club gepassioneerd uitdragen. Kids
United is inmiddels een begrip in Groningen en de kinderen die bij Kids
United sporten komen niet alleen meer uit Stad, maar uit de weide omtrek
uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
Bij Kids United ligt het accent in de slogan ‘Kids United: voetbal en veel
meer’ dan ook op ‘veel meer’. En van ‘veel meer’ wil Kids United nog veel
meer. Veel meer kunnen betekenen voor nog veel meer kinderen. In de
afgelopen 17 jaar zijn ontzettend veel stappen gezet om te kunnen komen
waar het nu staat; een gezonde bloeiende club voor 150 kinderen met
een eigen locatie in de stad Groningen. En de club zit vol ambitie! Ambitie
om de wens om nog meer voor nog meer kinderen te kunnen betekenen
te realiseren. Onderweg naar ons tweede thuis!
Daarvoor dienen de komende jaren de nodige stappen te worden gezet.
Stappen die in dit beleidsplan worden beschreven.

4. Een stabiele
toekomst voor de
stichting
Kids United is ambitieus en wil voor zoveel mogelijk kinderen met een
beperking, nu en in de toekomst, het plezier in hun leven vergroten. Kids
United wil de komende jaren dus groeien. Op een dusdanige wijze dat het
ook verantwoord is qua financiën en organisatie. Een stabiele groei dus
voor een stabiele toekomst.
4.1

Stabiele groei club

In 2003 begonnen met 4 kinderen is Kids United inmiddels uitgegroeid
naar een kleurrijke club met ongeveer 150 jongeren en senioren. Kids
United richt zich hierbij primair op de leeftijdsgroep van 6 tot 18 jaar, maar
sluit mensen jonger of ouder niet uit. Iedereen is in principe welkom. Zo
heeft Kids United inmiddels diverse seniorenteams (> 18 jaar) en kunnen
ook kinderen vanaf 4 jaar (Kabouter G-voetbal) terecht.
Het doel van de stichting is vastgelegd in de statuten en stelt: “het doen
beoefenen en bevorderen van de deelname aan sporten in teamverband,
met name de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen”.
4.1.1 Uitbreiding voetbalaanbod
Binnen de voetbalsport heeft Kids United het aanbod inmiddels uitgebreid
met Frame-voetbal (voetbal met behulp van dorsale rollators). Voor
mensen met een beperking zijn er nog diverse andere voetbalvarianten,
zoals Amputatie-voetbal, Blindenvoetbal, CP-voetbal, dovenvoetbal en IDvoetbal. De ambitie is om voor 2025 het aanbod met minimaal één
voetbalvariant uit te breiden, zodat voetbal voor een nog bredere
doelgroep toegankelijk wordt.

4.1.2 Uitbreiding sportaanbod

Zoals het in de statuten van de
stichting staat vermeld is het
doen beoefenen en bevorderen
van de deelname aan sporten in
teamverband het doel van Kids
United. Kids United heeft de
afgelopen jaren reeds ervaring
opgedaan met het tijdelijk
aanbieden van andere sporten,
zoals dans en basketbal. Dit was
dermate succesvol dat Kids
United voor 2025 naast het
voetbalaanbod ook minimaal één
andere sport structureel wil gaan
aanbieden.
4.1.3 Uitbreiding aantal
sporters
Anno 2021 sporten er 150
jongeren bij Kids United.
Ongeveer 4 % van de kinderen <
18 jaar in Groningen heeft een
verstandelijke en/of een
lichamelijke beperking. Het
aantal kinderen met een
beperking in het
verzorgingsgebied van Kids
United (stad Groningen + 20 km)
is dus groot genoeg om te
veronderstellen dat er meer

jongeren zijn die graag willen sporten. Kids United wil dan ook graag
doorgroeien naar een aantal van 300 sportende jongeren in 2025. De
verwachting is dat eind 2022 de grens van 200 sporters wordt bereikt.
Onze ambities:
Voetbalaanbod uitbreiden met minimaal één nieuwe variant
Structureel sportaanbod uitbreiden met minimaal één andere sport
Uitbreiding van het aantal sporters in 2025 naar 300
4.2

Stabiele organisatie

Kids United groeit en wil blijven groeien. Meer kinderen, meer activiteiten,
nieuwe activiteiten, nieuwe accommodatie. Ontwikkelingen die vragen om
een grotere en stabiele organisatie. Eén van de manieren om een stabiele
organisatie te bewerkstelligen en om de organisatie minder afhankelijk te
laten zijn van individuele mensen is om de organisatie, processen en
werkzaamheden in kaart te brengen. De werkzaamheden van de diverse
functies (bestuur, dagelijkse leiding, vrijwilligers, etc.) en processen zullen
worden beschreven.
4.2.1 Bestuur

Kids United is een stichting gezeteld in de gemeente Groningen,
ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder
nummer: 02082143 met als SBI-code 94993. De stichting heeft een

onafhankelijk bestuur en is onbezoldigd. De samenstelling van het
bestuur is als volgt:
-

Andries Jongsma
Margriet Kukler - Bleker
Kimm Veldman
Willem Mulderij
Angelo Kukler

- Voorzitter
- Secretaris / Penningmeester
- Bestuurslid
- Bestuurslid
- Bestuurslid

Het bestuur stelt jaarlijks tijdens de jaarvergadering de jaarrekening vast.
De dagelijkse leiding, welke in handen is van Onno en Margriet Kukler,
informeert het bestuur meerdere keren per jaar tijdens de
bestuursvergaderingen. De stichting Kids United is in het bezit van een
SBBI status (Sociaal Belang Behartigende Instelling).
4.2.2 Vrijwilligers
Kids United draait, op 1 werknemer na (1 fte), volledig op vrijwilligers.
Vrijwilligers die de dagelijkse leiding ondersteunen op het gebied van
technische zaken (trainingen, wedstrijden, vervoer, etc.), facilitaire zaken
(schoonmaak, kantine), commerciële zaken (communicatie/PR,
sponsoring, subsidies, etc.), als ook juridische, financiële, medische en
bedrijfskundige zaken.
Aangezien de club wil groeien, zowel qua sportaanbod als aantal sporters
zal ook de organisatie dienen te groeien. Kids United zal meer vrijwilligers

nodig hebben om het groeiend sportaanbod kwalitatief hoogwaardig aan te
kunnen bieden aan een groeiend aantal kinderen. Tevens zal het eigen
veld (inclusief omheining en reclameborden) en tribune (‘Leutje stadion’)
terugkerende schoonmaakwerkzaamheden met zich meebrengen. Ook
hier zullen vrijwilligers voor geworven dienen te worden. Het werven van
nieuwe vrijwilligers zal gebeuren via het eigen netwerk en/of via de website
en social media.

Om in de toekomst een eigen multifunctionele centrum te
kunnen realiseren (zie 5.4) zal een Comité van aanbeveling in
het leven worden geroepen.

4.2.3 Betrokkenheid
Kids United is een erkend leerbedrijf en al sinds 2005 worden studenten
van het Alfa College (opleiding Sport & Bewegen) ingezet bij het
begeleiden van de trainingen.
Kids United heeft 5 ambassadeurs die de club ondersteunen door hun
naam aan Kids United te verbinden: Max van den Berg, Hans Nijland,
Sergio Padt, Caren Jongsma en Henk de Haan.
Ambities:
- In kaart brengen van de organisatie, werkzaamheden en processen.
- Werven van 10 nieuwe vrijwilligers voor uitbreiding
sportactiviteiten/aantal kinderen
- Opzetten van een vrijwilligerspool ter aanvulling op de vrijwilligers
(minimaal 5 vrijwilligers)
- Opzetten onderhoudsteam voor ‘Leutje stadion’
- Het in het leven roepen van een comité van aanbeveling (3 tot 5 man)
4.3

Stabiele financiële huishouding

Kids United is, zoals weergegeven in de missie van de stichting, een
contributievrije sportvereniging. Hierdoor is Kids United dus voor
inkomsten afhankelijk van derden. Sponsoren, donateurs, subsidies,
acties, giften, etc. zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor Kids
United. Voor een stabiele financiële huishouding is het van belang om niet
te veel afhankelijk te zijn van incidentele inkomsten (incidentele
subsidies,

acties, giften), maar juist
voldoende structurele inkomsten
te genereren (sponsoren, vaste
donateurs).
4.3.1 Groei begroting
Zoals in alinea 4.1 (Stabiele groei
club) toegelicht heeft Kids United
de ambitie om de komende jaren
het voetbalaanbod en het totale
sportaanbod uit te breiden en om
te groeien naar 300 kinderen en
jongeren die bij Kids United
sporten. Deze groei zorgt voor
een toename in kosten, waardoor ook de inkomsten toe
dienen te nemen. Inkomsten
worden besteed om zowel het
sporten mogelijk te maken alsook
de andere sociale activiteiten die
Kids United gedurende het jaar
organiseert. Met de groeiambities
die Kids United heeft (meer
aanbod, meer sporters) houdt dit
in dat Kids United de komende
jaren meer structurele inkomsten
dient te genereren.
Kids United heeft hier de
komende jaren voldoende

mogelijkheden voor, zoals de mogelijkheden die ontstaan door het eigen
veld en de eigen tribune (zie 5.1). Tevens beschikt Kids United over de
marketingpower om de mogelijkheden te benutten.
4.3.2 Groei structurele inkomsten1
Voor een stabiele financiële huishouding zullen de structurele inkomsten
van Kids United omhoog moeten. De verhouding structurele inkomsten /
incidentele inkomsten ligt momenteel op 53% / 47 % (2020). De ambitie is
om deze verhouding minimaal om te buigen naar 70 % / 30% .
De combinatie van een hogere begroting en hogere structurele inkomsten
betekent dat de komende jaren meer ingezet zal gaan worden op het
verwerven van meer structurele inkomsten (sponsoring, vaste donateurs,
etc.) en minder op incidentele inkomsten (incidentele subsidies, etc.)
Verhouding structurele inkomsten / incidentele inkomsten:
Structureel

Incidenteel

2021

55%

45%

2022

60%

40%

2023

65%

35%

2024

70%

30%

2025

70%

30%

1Deze

paragraaf heeft betrekking op de situatie vòòr de realisatie van het multifunctioneel centrum. In geval
van realisatie van het multifunctioneel centrum ontstaat er een nieuwe financiële situatie.

5. Tweede thuis

Sportpark De Kring kende tot 1 maart 2017 één gebruiker, PKC’83. Vanaf
dat moment werd Kids United (KU) de tweede gebruiker op het sportpark.
Voor de overgang naar sportpark De Kring zijn gesprekken gevoerd
tussen PKC’83 en Kids United en de gemeente Groningen. Ze zagen
mogelijkheden om hun toekomstgerichte ontwikkelingen op dit sportpark
te verwezenlijken. Na overleg met de wethouder sport en de directeur
Sport050 is in 2018 besloten om gezamenlijk een visie op het sportpark te
ontwikkelen (‘visie op sportpark De Kring’). Na de vaststelling van deze
visie in de gemeenteraad bestaat het pad voor Kids United naar een
eigen multifunctioneel centrum (een ‘Tweede thuis’) uit de volgende
stadia:
1) 2021: Eigen veld met eigen tribune (Leutje stadion)
2) 2022: Multifunctioneel sportveldje
3) 2023: Kunstgras hoofdveld
4) 2025: Multifunctioneel centrum (Tweede thuis)
5.1

Leutje stadion

In de zomer van 2020 heeft PKC’83 op sportpark De Kring een
kunstgrasveld gekregen. een kunstgrasveld die ook door Kids United voor
trainingen mag worden gebruikt. Door het in gebruik nemen van het
kunstgrasveld door PKC’83 kreeg Kids United als enige bespeler de
beschikking over het achterste (natuur)grasveld. Een eigen plek op
sportpark De Kring dus. In het najaar van 2021 heeft Kids United het
eigen veld op sportpark De Kring als hoofdveld in gebruik genomen. Het

veld werd tevens voorzien van omheining met mogelijkheden voor het
plaatsen van maximaal 86 reclameborden. Aan de westkant van het veld
is een heuse tribune geplaatst. Een tribune die door de opbrengsten van
Kids United als goed doel van de 4 Mijl van Groningen in 2017
gefinancierd kon worden. 2021 was het jaar dat Kids United een eigen
plek op sportpark De Kring kreeg met een eigen veld en een heuse
tribune; het Kids United Leutje stadion.
Ambities:
- Commerciële mogelijkheden van het Kids United Leutje stadion volledig
benutten
(o.a. stadionsponsoren en tribunesponsoren)
- Opzetten onderhoudsteam van vrijwilligers voor onderhoud van veld,
reclameborden en tribune
5.2 Multifunctioneel sportveld
Naast het hoofdveld van Kids United op sportpark De Kring is nog ruimte
beschikbaar (+/- 40 x 20 m). Ruimte die geschikt is om een
multifunctioneel veldje aan te leggen, wat goed past bij de ambities van
Kids United om naast voetbal ook andere sporten aan te bieden (zie 4.1).
In 2022 dient dit multifunctioneel sportveldje gerealiseerd te zijn zodat
kinderen daar ook andere sporten en andere activiteiten kunnen
beoefenen. Kids United is verantwoordelijk voor het onderhoud van het
sportveldje. Via fondsenwerving willen we het multifunctionele sportveldje
realiseren.

5.3

Kunstgras hoofdveld

Kids United zal in 2022 doorgroeien naar 200 leden. Door deze groei is
extra capaciteit noodzakelijk om alle activiteiten gedurende het hele jaar
kwalitatief goed aan de doelgroep te kunnen blijven aanbieden. Deze
extra capaciteit kan, conform de sportparkvisie, worden gerealiseerd door
het hoofdveld van kunstgras te voorzien. Hierdoor kan het veel vaker
worden gebruikt dan in het geval van een natuur grasveld. In 2023 dient
dit kunstgrasveld gerealiseerd te worden om de continuïteit van de
activiteiten te kunnen waarborgen. In de sportparkvisie is vastgelegd dat
de kosten van aanleg en onderhoud van het kunstgrasveld door de
gemeente zullen worden gefinancierd. Of en op welke wijze het
kunstgrasveld verlicht dient te worden is nog onderwerp van discussie.
De openbare parkeerplaats ten westen van het sportpark kan gebruikt
gaan worden als parkeerplaats voor Kids United. Als entree tot het
sportpark van Kids United willen we een gave toegangspoort realiseren.

5.4

Tweede thuis

De ultieme droom van Kids United: een ‘Tweede thuis’ voor de kinderen.
Een plek waar ze gezellig samen kunnen zijn en van waaruit ze tal van
sporten en andere activiteiten kunnen beoefenen.
Samen voetballen, koken, gamen, live voetbal kijken, tafeltennissen,
sjoelen, klimmen of lekker kletsen met elkaar. Een centrum met veel
mogelijkheden, waar een gezellige huiskamer zeker niet mag ontbreken.

Het Kids United Sporten Spel
Activiteitencentrum moet een
tweede thuis worden voor de
jongeren met een beperking. Een
plek waar ze zich thuis voelen.
Een plek dat ook de mogelijkheid
biedt om reguliere jeugd uit te
nodigen om samen met hun
gehandicapte leeftijdsgenoten te
sporten of gewoon gezellig bij
elkaar te zijn.
In 2020 heeft KAW-architecten
een schetsontwerp gemaakt van
het multifunctionele centrum met
een geschatte begroting. In de
bijbehorende brochure staat het
plan verder uitgewerkt. Hierbij
een korte beschrijving:
Interieur multifunctioneel
centrum:
Het nieuwe clubgebouw moet
een tweede thuis worden voor de
kinderen en jongeren. Daarom
zijn er twee activiteitenruimtes
die van elkaar worden
gescheiden door een
schuifwand. Hierdoor kan er een
grote ruimte worden gemaakt
voor bijvoorbeeld feestelijke
gelegenheden voor de gehele
club.

Deze activiteitenruimtes zijn bereikbaar vanaf de hoofdentree en de
zijentree.
Daarnaast zijn er twee kleedkamers die zowel bereikbaar zijn vanuit de
zijentree als de activiteiten-ruimtes. Naast de kleedkamers zijn er
voldoende toiletten, waarvan er twee rolstoelvriendelijk zijn en een
douche hebben. Vanuit de hoofdentree is er ook toegang tot het kantoor
en de berging/technische ruimte.
Exterieur multifunctioneel centrum:
Het clubgebouw heeft een buitenruimte dat deels een overkapping heeft.
Hier bevindt zich de hoofdentree. Daarnaast is er een terras waar bij mooi
weer buiten kan worden gezeten.
Deze buitenruimte staat in contact met de activiteitenruimtes door de
glazen puien.
Om het multifunctionele centrum gerealiseerd te krijgen is, via subsidieen fondsenwerving, zo’n € 1,2 miljoen benodigd. Tevens zullen keuzes
gemaakt dienen te worden over de exploitatie van het multifunctionele
centrum (te denken valt aan buitenschoolse opvang), juridische
constructie, onderhoud, etcetera. Onder andere de in het leven te roepen
Comité van aanbeveling (zie 4.2) zal voor adviezen en keuzes
geraadpleegd worden.
Ambities:
Realisatie multifunctioneel sportveldje middels fondsenwerving
Realisatie kunstgras op hoofdveld
Realisatie gave toegangspoort sportpark Kids United

ONDERWEG NAAR ONS TWEEDE THUIS; SAMEN
MET ONZE SPELERS, SPONSOR EN SUPPORTERS. OP
NAAR 2025!

