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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 opnieuw voor minimaal vijf 

jaren (2016 -  medio 2021) het “feeding” project (feitelijk 3 projecten t.w. de voedselbank (handout 

feeding program, Cheshirehome en school Body of Christ) te ondersteunen.  Met de steun van vele 

donateurs en organisatoren van acties 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 als vervolg op ons bezoek in 2016 opnieuw een reis te organiseren naar de drie 

projecten in Kenia. We vinden het van belang om naast contact per mail ook persoonlijk contact het 

hebben met de organisatoren en social workers ter plaatse.  Bovendien is de initiatiefneemster van 

het eerste uur – Pat Dixon – inmiddels zodanig op leeftijd dat ze zich langzaam maar zeker terugtrekt 

uit de organisatie. Alan Dixon neemt haar taken over en het is belangrijk om dit contact verder te 

ontwikkelen. 

Naast bestuursleden kunnen mogelijk ook donateurs of andere geïnteresseerden mee.  

Actie Wanneer 

Bezinning op periode vanaf 2021 2020 / 2021 
Organiseren van een reis naar Limuru 2020 

 

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. 

Ook zijn er donateurs die b.v. jaarlijks een bedrag geven, maar dit op eigen initiatief doen. 

http://www.druppelsvoorkenia.nl/
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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 één nieuwsbrief 
per jaar. Onderhouden relatie om in ieder geval tot en met 
medio 2021 donaties te kunnen ontvangen. 

Jaarlijks, zo nodig een hogere 
frequentie. 
Permanent 

Actief verkennen welke incidentele acties mogelijk zijn voor 
verwerving van gelden 

Permanent 

 

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 

Dixon, de organisator 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 verslag aan het stichtingsbestuur.  
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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. 3 % 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. 

 

6. Overige contacten 
Indien mogelijk vraagt het stichtingsbestuur andere hulpverleners uit Nederland een bezoek aan het 

feedingproject te brengen. Tevens heeft Druppels voor Kenia contact met een andere grote donateur  

uit USA: Global Connections. 


