BELEIDSPLAN [2018-2020]
Samen werken aan Samenlevingsopbouw

Stichting Friends for People
www.friendsforpeople.org
IBAN: NL42INGB0004326822
KvK: 30208864
Mail: stichting.friendsforpeople@gmail.com
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Inleiding
Het beleidsplan 2018 – 2020 van stichting Friends for People beoogt inzicht te geven in
waarom en waarvoor de stichting is opgericht, wat de huidige situatie is waarin de stichting
zich bevindt alsmede de toekomstige projecten en activiteiten die de stichting wil ontplooien.
Daarnaast geeft het de missie en doelstelling weer van de stichting en benoemt het de
belangrijkste samenwerkingsverbanden. Ook worden de organisatie en financiën toegelicht.

De stichting Friends for People heeft zich sinds haar oprichting in 2005 met name gericht op
projecten in de sloppenwijk Banda, te Kampala, Oeganda. Ook het beleidsplan van 2018 –
2020 richt zich op de continuïteit van deze projecten, initiatieven en
samenwerkingsverbanden.
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1.

Missie

De missie van stichting ‘Friends for People’ is het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten
gericht op samenlevingsopbouw. Doelgerichte projecten opgestart en uitgevoerd door de
lokale bevolking. Mensen op hun eigen manier hun eigen problemen laten oplossen is hierbij
het uitgangspunt.
De stichting ‘Friends for People’ is opgericht in 2005 om vrijwilligers te ondersteunen bij het
opzetten van (kleinschalige) projecten ter verbetering van samenlevingsopbouw. Het
stichtingsbestuur beoordeelt en toetst projecten en initiatieven en zorgt voor financiële
transparantie. Daarnaast deelt en biedt de stichting kennis en ervaring aan.
De stichting ‘Friends for People’ heeft geen winstoogmerk, is geen onderneming, heeft geen
politieke of religieuze uitgangspunten en richt zich in de eerste plaats op het facilitairen van
projecten naar voorbeeld van ICA; ‘International Cultural Affairs’.
Het bestuur van de stichting ontvangt geen financiële vergoeding voor haar diensten, alles is
op vrijwillige basis.
Projecten en/of initiatieven van Friends for People die om een financiële input vragen kunnen
schriftelijk een aanvraag hiervoor bij het stichtingsbestuur indienen, op basis van een
SMART geschreven projectvoorstel voorzien van een realistische financiële begroting.
Fundraising en/of het aanvragen van subsidies mag worden gedaan door bestuursleden,
projectleden alsmede betrokken derden maar altijd op vrijwillige basis en nooit tegen enige
vorm van vergoeding. De stichting accepteert donaties van particulieren en bedrijven
alsmede schenkingen, erfstellingen en legaten.

2.

Doelstelling

Het ondersteunen van vrijwillige professionals die zich tijdelijk inzetten bij nongouvernementele organisaties. Het (mede) financieren van projecten, door deze vrijwilligers
geïnitieerd en waarin ze participeren, die tot doel hebben de duurzame verbetering van
economische en of sociale omstandigheden van de lokale bevolking.

3.

Strategie

Het ondersteunen van vrijwillige professionals en projecten wordt vormgegeven door middel
van het aanbieden van relevante kennis & ervaring, het geven van presentaties, fundraising,
het aanvragen van subsidies, samenwerkingsverbanden opzetten, kennisuitwisseling
organiseren en mensen trainen.
In het geval het projecten betreft in Afrika zullen wij dit in de eerste plaats samen me de
lokale bevolking doen. Hierbij maken wij gebruik van de ‘train-de-trainer’ methodiek (we
leiden mensen op die daarna zelf de bevolking kunnen opleiden). Wanneer het project is
opgezet en het niet van tijdelijke aard is zullen we het, zodra dit mogelijk is, overdragen aan
de lokale bevolking zodat het een lokale organisatie kan worden en samenlevingsopbouw
geborgd is.
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4.

Huidige situatie

In de afgelopen jaren zijn tientallen projecten opgezet waarvan de meeste inmiddels lokale
organisaties zijn geworden. De gezamenlijke successen zijn duurzaam en talrijk gebleken. Er
zijn scholen opgezet in het basisonderwijs, medische posten, water & sanitatie projecten,
recreatie activiteiten (zang & dans, sport etc.), er zijn vele samenwerkingsverbanden
aangegaan en er zijn honderden inkomen genererende activiteiten opgezet met behulp van
Micro Finance.
Er zijn diverse donaties ontvangen en fondsen gegenereerd om initiateven mede vorm te
geven. Tevens zijn er op vele markten in diverse landen papieren sierraden verkocht (Beads
for Life) t.b.v. de financiering van Micro Krediet initiatieven.
Na ruim 10 jaar zeer actief te zijn geweest bevindt de stichting Friends for People zich
momenteel in een rustiger fase. Ongeveer 90% van de activiteiten en projecten staan op
zichzelf. De fase is aangebroken om te toetsen of ondersteuning nog noodzakelijk is. Voor
de 10% waarbij dat niet het geval is blijft ondersteuning gehandhaafd. Er zijn daarnaast
speerpunten opgesteld voor de lange termijn die de stichting blijft nastreven/ondersteunen.
Ook staat de stichting open voor nieuwe initiatieven (vanuit de lokale bevolking).

5.

Toekomstige projecten en activiteiten van de stichting

De stichting Friends for People heeft vele plannen en ideeën van de lokale bevolking (in met
name de sloppenwijk ‘Banda’ in Kampala, Oeganda) ondersteund en zal deze (deels)
alsmede nieuwe initiatieven blijven ondersteunen. Door mee te denken, door te facilitairen,
door te coördineren, door te trainen en adviseren. Door organisaties op te bouwen en ze met
elkaar te verbinden, door zelfredzaamheid te vergroten en door te investeren in de talenten
en de mogelijkheden van de mensen zodat ze krachtiger worden en beter in staat zijn zelf
ideeën en plannen uit te voeren.
De volgende 3 projecten zijn speerpunten voor 2018 – 2020:
1. Creamland School; verbeteren en uitbreiden
2. Life Agency Uganda; medisch curriculum handhaven en outreach- en sanitatie
activiteiten uitbreiden
3. Banda Micro Finance & Women Association; coöperatie handhaven en micro krediet
initiatieven blijvend uitbreiden
De stichting houdt zich momenteel in Nederland niet actief bezig met het werven van
fondsen echter zijn donaties of giften wel welkom. Deze zullen worden besteed aan
bovengenoemde projecten tenzij anders aangegeven door de gever. Wanneer de projecten
een actievere inzet van het bestuur wenselijk ten aanzien van fondsenwerving zal het
bestuur hiertoe overgaan.
Naast speerpunten zijn er ook 3 samenwerkingspartners waarmee de stichting actief
contacten blijft onderhouden, informatie uitwisselt en kennis deelt om continuïteit van
opgezette initiatieven alsmede toekomstige initiatieven te borgen. Deze partners zijn:
1. Africa Child Learning Center
2. Project Have Hope
3. Banda Community Development Program
Deze partners werven (gedeeltelijk met hulp van het Friends for People bestuur) wel actief
fondsen in Oeganda, Amerika en Engeland. Friends for People benut haar netwerk en helpt
met het schrijven van projectvoorstellen en het maken van presentaties.
5

6.

Organisatie en communicatie

Stichting Friends for People is opgericht op 17 oktober 2005 te Nieuwegein. Het huidige
bestuur bestaat uit 3 leden: Jules Verschure (voorzitter), Mariël Ellenbroek (secretaris en
penningmeester) Mark Veldpape (algemeen bestuurslid).
De stichting vergadert zoveel of zo weinig als noodzakelijk is; wanneer de activiteiten er om
vragen komt het bestuur bijeen.
Het Kvk nummer van stichting Friends for People is 30208864 en het fiscale nummer is
RSIN 8168.44.793. Stichting Friends for People heeft een ANBI-status (Algemeen Nut
Beogende Stichting) en een eigen website: www.friendsforpeople.org.
Communicatie in de algemene zin gaat via de website. Tevens is de stichting bereikbaar via
email: stichting.friendsforpeople@gmail.com, voor onder andere vragen, opmerkingen en
samenwerkingsinitiatieven.
Giften en donaties zijn welkom op NL42INGB0004326822. Terugkoppeling van projecten
gaat via Sociale Media, email, nieuwsbrieven en activiteitenverslagen. Ook worden
desgewenst presentaties gegeven (aangevuld met relevant beeldmateriaal) bij scholen,
stichtingen, bedrijven en rotary clubs die hebben gedoneerd.

7.

Financiën

Stichting Friends for People is een kleine stichting met weinig financiële middelen. Het
bestuur van de stichting ontvangt geen financiële vergoeding en de overheadkosten zijn
laag; tussen de €100,- en €200,- per jaar (dit zijn met name bankkosten,
websitehostingkosten en een enkele keer communicatiekosten zoals flyers etc). Door de
inzet van vrijwilligers en vrijwillige professionals komen de donaties bijna geheel ten goede
aan de projecten en initiatieven waarvoor zij geworven/bedoeld zijn.
Inkomsten bestaan uit donaties en giften van particulieren, bedrijven, rotary clubs en
overheidsinstellingen. De stichting heeft een rekening bij de ING Bank. De stichting doet niet
aan beleggingen.
Donaties komen altijd zo snel mogelijk ten goede aan duurzame lokale projecten zodra het
bestuur het projectplan (wat SMART is en voorzien van realistische begroting) heeft
goedgekeurd. Er kan enige vertraging zitten in de besteding van financiële middelen wegens
meerjarige toezeggingen of vertragingen opgelopen om praktische redenen (uitbraak van
een ziekte of een natuurramp bijvoorbeeld).
De stichting beschikt niet over een buffer om projecten uit te voeren en dit is ook niet haar
doelstelling. Wanneer een projectvoorstel is goedgekeurd wordt dit opgevolgd door een
actieve fase van fondsenwerving (in Nederland of daarbuiten) in het geval het project dit
vraagt. Pas daarna, wanneer de fondsenwerving succesvol is gebleken, zal worden
overgegaan tot uitvoering van het project. Wanneer een projectvoorstel geen fondsen nodig
heeft (om de reden dat het bijvoorbeeld alleen gaat om kennisoverdracht of dat er door een
lokale organisatie of overheidsinstelling reeds funding beschikbaar is gesteld) kan het wel in
een eerder stadium gestart worden.
Stichting Friends for People maakt jaarlijks een financieel overzicht waarin een balans en
een staat van baten en lasten zijn opgenomen. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met
31 december.
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