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Het werk dat de instelling doet:
Stichting beoogt ondersteuning te bieden aan Frederike van Schalkwyk-Dollen inzake
ontwikkelingswerk en Evangelisatiewerk in Zuid-Afrika.
Missie: De stichting wil mensen die minder bevoorrecht zijn helpen om persoonlijk te
kunnen ontwikkelen door het aanbieden van Evangelisatie, hand- en levensvaardigheden.
De stichting werkt samen met organisaties in Zuid-Afrika die ontwikkelingsprojecten
uitvoeren en waarvan het Evangelie de basis van deze projecten is.
Doel: Het doel is dat kinderen, jeugd en volwassen een kans krijgen om zich volledig te
ontwikkelen en hun identiteit vinden in Jezus Christus.
Werving van donateurs:
Donateurs ondersteunen deze stichting financieel door eenmalige of periodieke bijdragen.
De stichting gaat actief op zoek naar donateurs. Dit kan door zowel het bestuur als door
de betrokken vrijwilligers of andere sympathisanten worden gedaan. Donateurs kunnen
particulieren en niet-particulieren zijn. Het doel voor 2017 is om minimaal 50 unieke
donateurs te werven.
Het actief zoeken naar donateurs zal gedaan worden door:
• Benaderen van personen of bedrijven/instellingen via diverse kanalen;
• Het organiseren van initiatieven rondom fondswerving (bijvoorbeeld het inzamelen van
statiegeldflessen, autowasacties, het verkopen van helikoptervluchten, taarten, kaarten,
etc.);
• Het geven van presentaties bij (potentiële) donateurs, zoals verenigingen, kerken en
scholen.
Afhandeling van de donatie en verantwoording
De nazorg aan donateurs heeft bij de stichting speciale aandacht, zodat we donateurs
(langdurig) aan ons binden. De donateurs krijgen elk kwartaal een nieuwsbrief over de
voortgang van het project waaraan het geld besteed wordt. Op onze website
communiceren wij transparant naar de buitenwereld over de kosten en uitgaven. Iedere
euro die binnenkomt en uitgegeven wordt, verantwoorden wij. Als tegenprestatie voor

bedrijven of organisaties die de stichting steunen met geld of diensten, plaatst de stichting
(na toestemming) de logo’s op haar website. De namen van particulieren worden vanwege
privacyoverwegingen niet vermeld.
Het beheer van het vermogen van de instelling
Alle toezeggingen van donateurs worden gecontroleerd/afgestemd met de werkelijke
inkomsten op de bankrekening van de stichting. Bij afwijkingen worden passende
maatregelen genomen.
Vaste/toegezegde giften, eenmalige/losse giften, alsook rentebaten, worden als aparte
opbrengstcategorie vermeld op de staat van baten en lasten.
Vaste donateurs worden zoveel mogelijk verzocht hun donatie te doen via automatische
incasso.
Maandelijks verwerkt de penningmeester de bankmutaties in de administratie van de
stichting. Daardoor is periodiek inzichtelijk voor de bestuursleden wat de opbrengsten en
de uitgaven van de stichting zijn.
Conform de statuten van de stichting wordt door de penningmeester eenmaal per jaar de
balans en de staat van baten en lasten samengesteld. Na akkoord van en ondertekening
door alle bestuursleden, worden de balans en de staat van baten en lasten op de website
van de stichting gepresenteerd.
De batige saldi van de stichting staan op een betaal- en/of spaarrekening bij de Rabobank.
De besteding van het vermogen van de instelling
De gelden van de stichting worden geïnvesteerd in een project van Helderberg Uitreik in
Zuid-Afrika. De komende 2 jaar zal de stichting haar vermogen onder andere aanwenden
voor gemeenschapsontwikkeling. Voor zover de stichting haar vermogen niet direct
aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een spaarrekening
aanhouden. Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De
indirecte kosten hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en
overboekingskosten, inschrijving van Kamer van Koophandel, kosten hosting website en
eventuele onkostendeclaraties.
Samenwerking 2016
De stichting heeft een samenwerking met de non-profit organisatie Helderberg Uitreik in
Zuid-Afrika, en ondersteunt op dit moment een specifiek project van Helderberg Uitreik:
het Pêrel Projek. Dit is een gemeenschapsontwikkelingsproject met als doel om
volwassenen, jeugd en kinderen helpen te ontwikkelen door levensvaardigheden en
handvaardigheid aan te leren. Evangelisatie is de basis van dit project. Dit betekent dat bij
alle activiteiten het Evangelie gedeeld wordt. Het project organiseert ook Bijbelclubs voor
kinderen. Communicatie verloopt hoofdzakelijk via Frederike van Schalkwyk-Dollen, de
dagelijkse coördinator van het project.
Communicatiemiddelen
Via onder andere de website, nieuwsbrieven en via publicaties in plaatselijke kranten
informeren wij (potentiële) donateurs en belangstellenden over de activiteiten van het
project waar Frederike werkzaam is en de ontwikkelingen binnen de stichting.

