STICHTING KIND IN BENIN
ONDERSTEUNT LOKALe PROJECTEN

BELEIDSPLAN 2017-2020
STICHTING KIND IN BENIN
15-09-2017

KvK

69229406

RSIN

857792696

IBAN

NL48TRIO 0338675353 tnv stichting KIB

website:

www.kindinbenin.com

contact:

kindinbenin@hotmail.com

telefoon:

06 34283947

adres:

Frederik Hendrikplantsoen 34 G
1052 XS Amsterdam

INHOUDSOPGAVE

1. Doelstellingen van stichting Kind in Benin
2. Wijze van werving van gelden
3. Beheer van het vermogen
3.1 Bestuur
3.2 Activiteiten bestuur
4. Besteding van het vermogen

1.

DOELSTELLINGEN VAN STICHTING KIND IN BENIN
Stichting Kind in Benin is gevestigd in Nederland:
Frederik Hendrikplantsoen 34 G
1052 XS Amsterdam
De stichting heeft ten doel:
− het ondersteunen van projecten in Benin
− het verrichten van alle handelingen die daarmee verband houden

We stellen daarbij de voorwaarde dat de projecten door de plaatselijke
bevolking opgezet zijn en uitgevoerd worden, vanuit hun eigen initiatief en
behoefte.
Onze ondersteuning is
− tijdelijk
− gericht op het bereiken van zelfredzaamheid
− een aanvulling op de eigen middelen van de lokale stichtingen

2.

WIJZE VAN WERVING VAN GELDEN
Stichting Kind in Benin ontvangt haar inkomsten door
− het werven van pleegouders op afstand ten behoeve van kinderen in
weeshuis La Solidarité in Benin
− Het verzorgen van publicaties in woord en of beeld
− het verkopen van handgemaakte producten ter ondersteuning van één
van de projecten: het naaiatelier.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

3.

BEHEER VAN HET VERMOGEN
3.1

HET BESTUUR

Stichting Kind in Benin heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het
beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit vier personen:
Voorzitter
Niek Nicolaes
Secretaris/penningmeester
Herma Darmstadt
algemeen bestuurslid
Hennie Lenders
algemeen bestuurslid
Frank van den Eerenbeemt

3.2 ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR
OVERLEG
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar om het jaarverslag van het
afgelopen jaar vast te stellen het jaarplan voor het volgende jaar.
Deze notulen en verslagen worden gepubliceerd om de website van de
stichting www.kindinbenin.com
ACTIVITEITEN
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten
verricht:
− werven van pleegouders op afstand
− fondsenwerving
− verzorgen van PR en publicaties
− samenwerking met de lokale stichtingen in Benin
FINANCIËN
Het bestuur is verantwoordelijk voor beheer van het vermogen en een gezond
financieel beleid
− De stichting heeft geen winstoogmerk
− Bestuurders ontvangen geen vergoedingen voor hun
bestuurswerkzaamheden.
− Het bestuur stelt jaarlijks ter goedkeuring een begroting en financieel
verslag op
− De stichtingskosten (zoals bijvoorbeeld drukwerk, bankkosten,
websiteonderhoud) worden zoveel mogelijk betaald uit een percentage van
de verkoop van producten die door het naaiatelier gemaakt worden. We
streven ernaar om de donaties ten behoeve van het weeshuis volledig ten
goed te laten komen aan het weeshuis.
− Bij opheffing van de stichting zal het overblijvend vermogen besteed
worden aan een ANBI met een gelijksoortig doel

4.

BESTEDING VAN HET VERMOGEN

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting KIB
− De donaties die via de “pleegouder” actie binnenkomen, komen volledig ten
goede aan de Beninse stichting waaronder het weeshuis valt:
Stichting Padeeb in Cové / Benin (directeur Gilbert Djofin)
− De gelden die via de verkoop van zelfgemaakte artikelen binnenkomen,
komen voor 2/3 ten goede aan de Beninse stichting waaronder het naaiatelier
valt: ONG-AJP in Savalou / Benin (directeur Gratien Gbaguidi)
− De stichtingskosten worden betaald uit 1/3 van de verkoop van de artikelen
van het naaiatelier.
− Voor overige inkomsten (sponsoring, crowdfunding) zal het bestuur bepalen
aan welk specifieke project binnen de doelstelling van de stichting KIB deze
besteed zullen worden (bijvoorbeeld publicaties, drukwerk, documentaire)

