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1. Vooraf 
Dit beleidsplan gaat niet in op allerlei achtergronden en aandachtsgebieden van de stichting 

Druppels voor Kenia. Dit is uitvoerig verwoord op de website www.druppelsvoorkenia.nl.   

De inhoud van deze site wordt geacht deel uit te maken van de contextbeschrijving van de stichting.  

Hierin worden met name aangegeven: 

 De aanleiding voor het oprichten van Druppels voor Kenia; 

 De doelen van Druppels voor Kenia op het gebied van voeding, educatie en participatie. 

 De activiteiten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. 

2. Morele verplichting van initiatiefnemers 
De initiatiefnemers hebben een inspanningsverplichting om gedurende minimaal vijf jaren (2010 -  

medio 2015) het feeding project te ondersteunen.  Met de steun van vele donateurs lukt dit tot nu 

toe boven verwachting. Maar de termijn loopt binnen twee jaren af en het is nodig om tijdig te 

bezinnen hoe verder. Te meer omdat dit ook aan donateurs is gemeld. 

Het bestuur van de stichting is zeker voornemens om gedurende de vijf jaren periodiek een bijdrage 

naar Kenia over te maken.  

Overwogen wordt om een reis te organiseren naar de projecten in Kenia. Naast bestuursleden 

kunnen mogelijk ook donateurs of andere geïnteresseerden mee.  

Actie Wanneer 

Bezinning op periode vanaf medio 2015 2014 
Verkennen van een reis naar de projecten in Kenia. Planning in 
2015 of 2016. 

2014 

 

3. Verwerving van gelden 
De stichting Druppels voor Kenia verwerft gelden op structurele en incidentele basis. 

Structurele basis: donateurs die periodiek een bedrag geven voor de stichting. Dit bedrag wordt 

veelal via automatische incasso geïnd. 

Incidentele basis: acties van particulieren, scholen, verenigingen, kerken etc. die door een actie of 

een collecte een bedrag voor de stichting bijeenhalen.  Hieronder vallen ook incidentele giften van 

bedrijven of particulieren. 

Actie Wanneer 

Benaderen van huidige donateurs met minimaal twee 
nieuwsbrieven. Onderhouden relatie om in ieder geval tot en 
met medio 2015 donaties te kunnen ontvangen. 

Eerste helft 2014 
Tweede helft 2014 

Actief verkennen welke incidentele acties mogelijk zijn voor Permanent 

http://www.druppelsvoorkenia.nl/
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verwerving van gelden 

 

4. Beheer van de gelden 
De penningmeester beheert zowel de inkomende stromen als de uitgaande geldstromen. Jaarlijks 

wordt hiervan de jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening wordt in opdracht van het bestuur 

gecontroleerd door een commissie van twee personen buiten het bestuur. Deze commissie wordt elk 

jaar voor 50 % vervangen.  

Alle financiële transacties worden via één bankrekening beheerd. 

Actie Wanneer 

Jaarlijkse controle van de jaarrekening van de stichting Jaarlijks in het eerste kwartaal 
volgend op het betreffende 
jaar. 

 

5. Bestedingen van gelden 
De besteding van gelden is gericht op het zoveel mogelijk inzetten voor de doelen van de 

stichting,namelijk hulpverlening. 

a. Ondersteuning in Kenia 
Maandelijks wordt een bedrag overgemaakt naar Kenia. Dit wordt via de bank overgemaakt aan Pat 

Dickson, de social worker ter plaatse. Zij verdeelt het bedrag vervolgens naar de doelen: 

 Voedsel (het feedingprogram – voedselbank) 

 Educatie(voorzieningen voor scholen en financiële ondersteuning onderwijzers) 

 Participatie (ondersteuning voor jonge vrouwen met een arbeidsbeperking). 

Hierover doet zij periodiek verslag aan het stichtingsbestuur.  

Indien mogelijk vraagt het stichtingsbestuur andere hulpverleners uit Nederland een bezoek aan het 

feedingproject te brengen. In 2012 is dit ook daadwerkelijk gebeurd. 
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Het de bedoeling van het stichtingsbestuur om meer dan 90 % van de ontvangen gelden in te zetten 

als feitelijke hulpverlening.  De afgelopen jaren is dit ca. 95 % geweest. 

 

b. Organisatiekosten 
De organisatiekosten worden op basis van feitelijk gemaakte kosten vergoed. Dit betreft in de 

praktijk veelal op communicatie gerichte kosten.  Denk hierbij aan flyers, nieuwsbrieven, kaartjes, 

banners, etc.  

Tot nu toe is ca. 5 % van de totale jaarlijkse financiële flow besteed aan organisatiekosten.  

c. Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur krijgen voor hun werkzaamheden als bestuurslid geen enkele vergoeding.  

Van financiële beloning is derhalve geen sprake; des te meer is er sprake van voldoening. 

Gemaakte onkosten voor de stichting kunnen worden gedeclareerd. 

 

 


