KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen

E.doc.nr.: 2017-0278218

Udviklingspuljen for børn og unge
Evalueringsskema
Forening: Crossover
Titel på projektet: Crossover Basketball for Nordvest Ungdom
Foreningsnr. i Københavns Kommune: Helle Gram Frederiksen skrev for noget tid siden at vi ikke
har fået tilknyttet en foreningsnummer endnu på grund af overgang til nyt bookingssystem men at
vi er blevet godkendt som forening.
Kontaktperson: Khalid Bautista Kanan
Foreningens adresse: Frederiksborgvej 40, 2. th, 2400 København NV
Telefon: 60623663
E.mail: crossover@outlook.dk
Projekt start: september 2017
Foreningens formand: Khalid Bautista Kanan

Projekt slut: december 2018

Adresse: Frederiksborgvej 40, 2. th, 2400 København NV
Telefon: 60623663
E.mail: crossover@outlook.dk
Hvilken type var projektet (sæt kryds):
Etablering af ny folkeoplysende forening X.

Aktivitetsudvikling X.

Rekruttering X.

Partnerskab __.

Administrativ lettelse __.
Hvad var projektets mål:
Formålet med projektet er at få medlemmer og etablere et attraktivt foreningstilbud til
foreningsløse drenge og piger gennem streetbasket så de kan få en aktiv fritid i det lokale idræts
foreningsliv.

Hvem var projektets målgruppe (køn, alder m.m.):
Foreningsløse 13-18 årige drenge og piger fra Nordvest/Bispebjerg

Beskriv de udførte aktiviteter:
Crossover street basketball træning foregår på Degnestavnen Bemandede Legeplads & Tagensbo
skole.
2 timers varighed hver tirsdag på Degnestavnen Bemandede Legeplads
2 timers varighed hver søndag på Tagensbo skole.

Hvilke samarbejdspartnere var der i projektet?:
Fritidscenter Bispebjerg Syd, Tagensbo Skole og Degnestavnens bemandede Legeplads som vi har
indgået en partnerskabsaftale med, så vi sammen kan gøre en forskel for de mange
institutionsløse børn og unge på Bispebjerg i fremtiden.

Hvor mange nye medlemmer under 25 år / nye frivillige / instruktøre har foreningen fået i
forbindelse med projektet?:
Vi har fået 13 nye frivillige som den nærmeste fremtid skal have en instruktører kursus som vi skal
søge penge til.
Vi har også fået hele 28 nye medlemmer under 25 år som er blevet medlemmer i vores forening.
Vi har ikke fået fastsat en kontingentpris endnu men gør vi til vores næste møde vi holder.
Hvordan videreføres aktiviteten i foreningen?:
Efter år 2018 vil vi forsøge at søge penge via l lokaludvalgene og områdefornyelserne.
I må også meget gerne komme med forslag.

Har foreningen opnået projektets succeskriterier:
Helt klart. Projektet er en kæmpe succes. Vi har som skrevet fået 13 nye frivillige og hele 28 nye
medlemmer hvor 5 af dem er piger. Det ser vi som en succes, især nu hvor pigerne er de sværeste
at få til at dyrke gadeidræt.
Hvis ikke, hvorfor:

Evalueringsskemaet samt bilag og regnskab underskrevet af bestyrelsen,
skal senest 8 uger efter projektets afslutning sendes til:

Lone Frandsen
lofran@kff.kk.dk

