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Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014 - 2016. Het plan omvat 

een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van 

de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden 

geactualiseerd.  

Namens het bestuur van Stichting Kids2School. 

Mariëlle Daemen  Chantal Muyrers  René van de Kandelaar 

Voorzitter   Penningmeester  Secretaris 

 

Achtergrond 

In 2011 werden Elfie Rutten-Daemen, Mathieu Rutten (beiden stafleden van de stichting) en 

Mariëlle Daemen op vakantie in Gambia getroffen door de armoede van het land en met name door 

de positie van kinderen. Veel kinderen hebben door de armoede van hun familie niet de 

mogelijkheid naar school te gaan, waardoor ook hun toekomst er niet goed uit ziet.  

Buba Sowe liet hen als tourguide uitgebreid kennis maken met het land en met hem bouwden ze 

tijdens deze weken een hechte band op. Eenmaal thuis liet het uitzichtloze toekomstbeeld van de 

kinderen in Gambia hen niet los en bleef het gevoel knagen om iets te willen betekenen voor deze 

kinderen.  Daarop hebben zij besloten in samenwerking met Buba Sowe 4 kinderen te sponsoren om 

naar school te laten gaan. Inmiddels gaan deze 4 kinderen al het derde jaar naar school en heeft 

Buba bewezen een uiterst betrouwbaar persoon te zijn met de juiste contacten.  

Veel mensen in de omgeving reageren positief op de directe manier van hulpverlening en willen ook 

graag helpen. Daardoor is het idee ontstaan om Stichting Kids2School op te richten voor het werven 

an sponsoren om op die manier meer kinderen naar school te laten 

gaan. 

 

Visie 

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. 

 

Missie 

Onderwijs toegankelijk maken voor meer kinderen in Gambia en 

hiermee deze kinderen en hun familie een kans op een betere toekomst te geven. Door het 

organiseren van activiteiten en het promoten van de stichting, zal Kids2School sponsoren werven en 

geld inzamelen. Daarnaast zullen er ook goederen (schoolmaterialen) ingezameld worden. Dit alles 

in een context van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De stichting streeft 

ernaar door kinderen toegang te geven tot onderwijs bij te dragen aan de ontwikkeling van Gambia. 
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Algemene doelstelling van de stichting 

Het primaire doel van de stichting is onderwijs toegankelijk maken voor meer kinderen in Gambia, 

en daarmee deze kinderen en hun familie een betere toekomst te geven. 

De stichting wil dit doel bereiken door: 

 Het werven van “structurele” sponsoren om kinderen meerdere jaren naar school te laten 

gaan 

 Het inzamelen van geld om de continuïteit te garanderen voor schoolgaande kinderen bij 

het wegvallen van sponsoren 

 Het inzamelen van goederen (schoolmaterialen) ter ondersteuning van schoolgaande 

kinderen 

De stichting ziet het als haar indirecte doel om de ontwikkeling van Gambia te stimuleren door de 

ontwikkeling van kinderen door middel van onderwijs. 

 

Beleidsdoelstellingen 2014 -2016 

In 2014 wordt de stichting formeel opgericht. In 2015 en 2016 zal de stichting zich daarom 

hoofdzakelijk richten op de volgende doelstellingen: 

 De stichting bekend maken onder een zo groot mogelijk publiek  

 Het werven van sponsoren 

 Het werven van donoren 

 

Activiteiten t.b.v. de beleidsdoelstellingen 

Bekendheid generen door: 

 Mond-op-mond reclame 

 Website van de stichting 

 Social Media 

 Folders bij bekende winkeliers en organisaties 

 Ambassadeursnetwerk opbouwen 

 

Sponsoren en donoren werven door: 

 Door promotie via bovenstaande kanalen 

 Informeren en enthousiasmeren van vrienden, familie, collega’s, kennissen 

 Verkoop Gambiaanse producten (bv. kleine houten beeldjes, sieraden)  

 Stands bij rommelmarkten/kerstmarkten e.d. 

 Inzamelingsacties via bedrijven 
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Doelgroepen voor werven van sponsoren en donoren 

Stichting Kids2School richt zich voor het werven van sponsoren en donoren op de volgende 

doelgroepen: 

 Vrienden, familie, kennissen, collega’s 

 Bekende winkeliers en bedrijven 

 Ambassadeurs van de stichting 

 

Stichting Kids2School haalt haar financiële middelen uit: 

 Structurele giften door langdurige sponsoren 

 Eenmalige giften 

 Verkoop van producten 

 Inzamelingsacties 

 Materiële sponsoring  

De stichting streeft hierbij naar volledige transparantie naar sponsoren en donoren over de 

besteding van de gelden en middelen. 

 

Organisatie van de stichting 

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een 
penningmeester en een secretaris. De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen enkele 
vergoeding voor hun werk en inzet, noch financieel, noch in natura. Vrijwilligers worden niet 
betaald, wel mogen zij onder goedkeuring van het bestuur per situatie, hun vooraf vastgestelde 
onkosten declareren binnen alle redelijkheid.  
  

Tot bestuurders zijn benoemd: 

Mariëlle Daemen   - Voorzitter 

Chantal Muyrers  - Penningmeester 

René van de Kandelaar  - Secretaris 

 

Daarnaast zijn een tweetal ondersteunende stafmedewerkers actief: 

Elfie Rutten-Daemen 

Mathieu Rutten 

 

De activiteiten in Gambia worden gecoördineerd door: 

Buba Sowe 
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Financieel 

 

Inkomsten 

De activiteiten van Kids2School worden voornamelijk ge nancierd door gi en, sponsoring en 

dona es   ids school werkt met par culieren en organisa es die incidenteel of periodiek een 

 edrag storten  Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal  edrag   lle kleine  eetjes helpen is h t 

argument om donateurs en sponsors te werven.  

 

Kosten 

Een kind naar school laten gaan kost gemiddeld tussen de € 50 en € 150 per jaar, afhankelijk van het 
type school dat gekozen wordt (overheids- of privé school). Dit bedrag is als volgt opgebouwd:  
 

 startkosten (aanschaf schooluniform, boeken, lesmateriaal, potloden, schriften, etc.);  
 schoolgeld;  

 ids  chool  esteedt haar  nanci le middelen nagenoeg volledig aan 
haar doelstelling. Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te 
verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten die noodzakelijk zijn om 
de Stichting haar operationele werkzaamheden te laten uitvoeren 
waaronder: de kosten van webhosting, kosten Kamer van Koophandel, 
bankkosten etc.  

Eenmalige uitgaven  oven de € 50,- moeten door het voltallige bestuur 

worden goedgekeurd.  

Het bestedingsbeleid ligt geheel binnen de context en de activiteiten 

van de Stichting zoals beschreven in de beleidsdoelstellingen.  

 

Financieel beleid 

Kids2School besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en 
overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat beloftes aan kinderen nagekomen en dromen 
gerealiseerd dienen te worden. Concreet betekent dat een financieel beleid dat er vanuit gaat dat 
het huidig beschikbaar vermogen en de toezeggingen minimaal voldoende zijn om de komende twee 
jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Een kind dat start kan de school dus afmaken. 
 
Het vermogen van Kids2School is vrij beschikbaar op een rekening courant c.q. een spaarrekening 
die direct opneembaar is. 
 
De financiële situatie van Kids2School is volledig openbaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 
mei. Deze is te vinden op de website. 
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Algemeen bestuurlijke thema’s; goed bestuur  

 

Verantwoording van het beleid  

De stichting zal verantwoording afleggen in een jaarverslag, waarin naast het beleidsplan, ook het 

bestuursverslag, de jaarrekening, de plannen voor het komend jaar, de begroting, en een overzicht 

van alle schoolgaande kinderen worden opgenomen. Het jaarverslag wordt aan schenkers en relaties 

bekend gemaakt en wordt gepubliceerd op de website van de stichting. Opmerkingen, vragen en 

voorstellen naar aanleiding van ons beleid zijn van harte welkom.  

 

Evaluaties schoolprestaties  

Alle door de stichting gesteunde schoolkinderen zullen worden geëvalueerd op voortgang en 

behaalde resultaten. 

 

Structuur van de Stichting  

De besluitvormingsstructuur bij de Stichting Kids2School is als volgt:  

Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester. 

Het AB heeft een beleidsvormende, toezichthoudende en uitvoerende functie. Zij is tevens 

verantwoordelijk voor werving van sponsoren en donoren, het secretariaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


