
Stichting KOHS Beleidsplan  
  
Strategie  
Stichting KOHS is opgericht op 16 September 2016 met de statutaire 
doelstelling om de ambitieuze Nederlandse topsporter of topsport team in materiele 
behoeftes, diensten en maatschappelijke ontwikkeling te ondersteunen.  
 
Hiermee beoogt Stichting KOHS het beoefenen van de topsport en het leveren van prestaties te 
stimuleren voor een brede maatschappelijke doelgroep.   
Stichting KOHS zamelt financiële middelen in en beheert deze in een sportfonds. Door het 
bedrijfsleven en sportliefhebbers te verbinden met topsport(ers) beoogt Stichting KOHS hen hierdoor 
te inspireren en de topsport als partner van KOHS financieel te ondersteunen.   
 
Stichting KOHS heeft geen winstoogmerk en bestuur en leden zetten zich onbezoldigd om haar 
doelstellingen te realiseren.   
 
Beleid  
Stichting KOHS organiseert op objectieve wijze en volgens vastgestelde criteria de werving en selectie 
van Nederlandse topsporters en teams. Middels een gedegen behoeftebepaling worden middelen, 
diensten en of materiële ondersteuning vanuit het sportfonds beschikbaar gesteld of bekostigd.  
 
Het sportfonds wordt uitsluitend ingezet; 

• ondersteuning sporters.  
• aantrekken van Kohs partners.  
• het werven van financiële middelen.   

 
Het beheer van het Sportfonds wordt primair uitgevoerd door de bestuurlijk 
verantwoordelijke. Stichting KOHS voert een transparant financieel beleid waarover jaarlijks in de 
jaarrekening verantwoording wordt afgelegd. 
 
Partners worden door KOHS actief betrokken bij de topsport door het organiseren van een 
jaarlijks KOHS event. Dit event staat in het teken van verbinding met de topsport en het positief 
bijdragen aan het vergroten en onderhouden van ieders netwerk.  
 
Tevens faciliteert Stichting KOHS met haar sporters een actieve communicatie met de KOHS partners 
door periodiek (digitaal) nieuwsbrieven uit te brengen en een platform op sociale media voor zowel 
de partner als de sporter te organiseren.  
 
Doelstellingen  
Stichting KOHS zet zich in om minimaal 5 nieuwe topsporters per jaar te ondersteunen.   
De topsporter ervaart de ondersteuning van Stichting KOHS als een waardevolle bijdrage in zijn/haar 
sportieve-, en maatschappelijke ontwikkeling op weg naar het hoogste podium.    
 
Partners van KOHS ondersteunen onze doelstelling vanuit hun eigen passie voor en de verbinding 
met topsport. Hierdoor willen zij deel uitmaken van het KOHS netwerk.   
 


