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1.
INLEIDING
In dit beleidsplan legt Stichting Henk Arts – Help Sierra Leone (hierna te noemen: “de
Stichting”) haar beleidsvoornemens voor de periode 2020-2023 vast. Het door de Stichting in
deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in het weeshuis St.
Martins in Port Loko en de situatie in Sierra Leone en het aan haar ter beschikking staande
budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop anticiperen en haar beleid aan
passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch. Bij het uitzetten van het door de Stichting te
voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling:

De statuten staan ook op de website van de Stichting. De Stichting is opgericht op 13 juni
1997. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire
doelstelling. Zo wordt er ieder jaar steun verleend aan weeshuis St. Martin’s in Port Loko Sierra
Leone. De activiteiten staan in de jaarverslagen. Ook worden en verschillende keren per jaar
presentaties gehouden in Nederland om zo fondsen te werven en kennis/bewustwording te
vergroten. Annie en Mark Arts hebben in 2007, 2010, 2013, 2017 en 2020 het weeshuis
bezocht. Deze reizen worden op eigen kosten gemaakt. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
2.
Werkzaamheden
De stichting heeft de bovengenoemde zaken als doelstelling. De statutaire doelstelling en de
feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de
Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ook voor de komende jaren
zal zij proberen deze status te behouden.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer Mark Arts (voorzitter) , mevrouw Annie
Arts-Willems (penningmeester) en de heer Hans Meeuws (secretaris).
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van de kinderen van Weeshuis
St. Martin’s in Port Loko dat wordt gerund door Emily Gogra.
Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil
ontplooien zijn:
 Betalen van kosten voor levensonderhoud, scholing en medische zorg
 Betalen van Schoolgeld en kosten behorend bij het volgen van onderwijs voor alle
kinderen van het weeshuis.
 Stimuleren van eigen inkomsten van het weeshuis d.m.v. kippen/eieren, internet café,
opladen van mobiele telefoons, verkoop van eieren, een eigen winkeltje, etc.
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Het ondersteunen van de school naast het weeshuis waar veel kinderen naar toe gaan
en veel voormalige bewoners nu werken als docent.
Door steun aan het weeshuis worden indirect ook de buurtbewoners en kinderen van
naburige scholen geholpen.
Het geven van presentaties in Nederland om kennis en bewustwording te vergroten en
fondsen te werven
Zoeken naar vaste sponsoren voor de stijgende onderwijskosten door het toenemen
aantal kinderen dat naar het hoger onderwijs gaat.

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven.
3. Werving van gelden
De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet en
giften. Naast de giften van de bestuurders, verwacht de Stichting giften vanuit vaste en
incidentele sponsoren, deelname aan marken, vastenacties, steun van scholen in Nederland,
etc.
Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting, actief gebruik van
Social Media zoals Instagram, Facebook, YouTube de eigen website, eventuele mailings van
nieuwsbrieven naar donateurs en een brede kring van bekenden en bijvoorbeeld het benaderen
van bedrijven beoogd de Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar
doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar
doelstelling feitelijk kan nastreven. De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een
kleinschalige directe manier.
De Stichting zal incidenteel ook onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te
maken op eventuele subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden.
De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet
inkomstenbelasting 2001. Hierdoor kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is
het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd
plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om
een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te
winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving
te komen.
4. Beheer van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en
zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben vooral betrekking op
uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten en inschrijving kamer van koophandel.
In het jaarverslag worden deze gespecificeerd. Veelal worden de kosten van reizen etc. door
het bestuur voor eigen rekening genomen.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het
boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
5. Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling
verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden besteed aan
hulp in Sierra Leone.
Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar
doelstelling, zal zij dit vermogen op een spaarrekening plaatsen.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten.
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WERELDDOELEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING WAAR U AAN BIJGEDRAGEN HEEFT:

Kijk op Facebook voor informatie over onze projecten, activiteiten, nieuws uit het weeshuis en
informatie over Sierra Leone. U hoeft zelf geen Facebook account te hebben om alles te zien!

facebook.com/helpsierraleone
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