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1. Inleiding 

In dit beleidsplan legt de Stichting Stuur een Masai kind naar school (‘de Stichting’) haar voornemens voor de 

periode 2017-2018 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de 

ontwikkelingen in Tanzania, de wetgeving in Nederland & Tanzania en het aan haar ter beschikking staande budget. 

Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop moeten anticiperen en haar beleid aanpassen. 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 Stichting heeft ten doel ‘het (doen) bieden van de mogelijkheid om kinderen van de Masai stam in 
Tanzania naar school te laten gaan’. 
De Stichting is opgericht op 9 januari 2017. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van 

haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met fondswerving en heeft de Stichting midden februari al 

vier Masai kinderen in Wasso op school geplaatst gekregen. Dit gebeurt in directe samenwerking met de Britse The 

Mud House Children’s Foundation, die de schoolplaatsing ter plekke in Tanzania organiseert en controleert. 

 

2. Werkzaamheden 

■ Doelstelling 

De Stichting heeft ten doel de scholing van kansarme Masai kinderen mogelijk te maken. Daardoor versterken deze 

niet alleen hun persoonlijke positie maar ook die van het Masai volk als geheel. De statutaire doelstelling en de 

feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het 

algemeen belang gediend. 

■ Bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit mevrouw A.E.M. Moolhuijsen (Voorzitter), de heer F.H. de Soet 

(penningmeester) en mevrouw T.J. Deisz (secretaris). Er zijn geen bestuur ondersteunende leden. 

■ Activiteiten 
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het ondersteunen van algemene en individuele scholingsprojecten 

voor Masai kinderen in Wasso en omstreken en op het werven van fondsen voor de uitvoering daarvan. 

Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode wil ontplooien zijn: 

- 2017: Start fondsenwerving en plaatsing van Masai kinderen op de ‘Bright English Medium (pre)Primary 

School’ naar gelang het budget. Indien gezien het voortschrijdende schooljaar geen plaatsing meer 

mogelijk is, worden kinderen op een wachtlijst geplaatst en wordt dit budget gereserveerd. 

- 2017: Het bestuur zal op eigen kosten in september een bezoek aan Tanzania brengen om de gesponsorde 

Masai kinderen te ontmoeten en de contacten ter plekke te verstevigen; 

- 2018: Zorgdragen voor de continuïteit van de in 2017 gestarte gesponsorde schooltrajecten;  

- Zorgdragen voor de gezondheid van de gesponsorde schoolgaande kinderen. Extra kosten voor medicatie 

of hospitalisatie zullen zo nodig door de Stichting voor haar rekening worden genomen. 

- De resultaten, foto’s en verhalen van de gesponsorde kinderen worden gepubliceerd op de website en/of 

via nieuwsbrieven. 

 

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken zal de Stichting proberen fondsen te werven. Om de fondsen zo 

goed mogelijk te besteden zal de Stichting nauw samenwerken met de Britse The Mud House Children’s Foundation 

die ter plekke in Tanzania al meer dan tien jaar zeer betrokken is met het verbeteren van het onderwijs van de 

Masai. 
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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 fondswerving en vaste donateurs. Door middel van het 

vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting beoogt de Stichting de benodigde financiën voor het nastreven 

van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in welke mate de Stichting haar doelstelling 

feitelijk kan nastreven. 

De Stichting zal onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op eventuele subsidies ter 

ondersteuning van haar werkzaamheden. 

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met 

relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs, bedrijven en organisaties 

worden actief onderhouden. De Stichting streeft er naar de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. De kosten 

van de inzamelingsacties moeten zo laag mogelijk worden gehouden in verhouding tot de opbrengsten. Deze 

verhouding verschilt per inzamelingsactie. Acties zullen alleen gehouden worden als de opbrengst de kosten 

ruimschoots overstijgt en per actie worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt. 

Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks, elk kwartaal of jaarlijks een bijdrage geven, ontvangt de 

Stichting ook incidentele donaties van bedrijven en van persoonlijke initiatieven. 

 

De stichting heeft in februari 2017 de ANBI status aangevraagd. Daardoor zal de Stichting per 1 januari 2017 worden 

aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Met deze status 

kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden 

mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk 

persoon bereidt 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 gefaciliteerde vorm te komen. 
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4. Beheer en besteding van gelden 

De fondsen van de Stichting zijn bescheiden en worden beheerd door de penningmeester van de Stichting. Naast 

een lopende bankrekening heeft de Stichting een spaarrekening. 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften en door andere baten. De gelden van de Stichting 

worden geïnvesteerd in de scholing van Masai kinderen in en ruim rondom het dorp Wasso in Tanzania. De 

komende jaren (2017-2018) zal de Stichting haar vermogen aanwenden voor de langdurige ondersteuning van de 

door haar geselecteerde kinderen. De Stichting richt zich voornamelijk op de kwalitatief hoogstaand Engelstalig 

(English Medium) basisonderwijs. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct gebruikt 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 zijn minimaal en 

hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten en overige 

onkostendeclaraties. De kosten van reizen naar Tanzania etc. worden 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. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen 

renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. 

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.  

Namens het bestuur:  

A.E.M. Moolhuijsen (Voorzitter) 

 

 

Voor meer gerichte informatie over de projecten verwijzen wij naar de (toekomstige) jaarverslagen en 

nieuwsbrieven van de Stichting. Deze zijn te vinden op de website: www.stuureenmasaikindnaarschool.nl 


