Beleidsplan Stichting Tafadhali December 2018-2020
Inleiding
Dit beleidsplan schetst achtereenvolgens de doelstelling, werkzaamheden en wijze van beheer van
de Stichting Tafadhali, hierna te noemen De Stichting. Dit plan is vastgesteld in de
bestuursvergadering dd. 23 April 2018 van de stichting en zal periodiek worden geëvalueerd.
I. Kernprincipes van de instelling
I.1 Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten en luidt als volgt. Het verlenen van hulp
aan de medemens (in de derde wereld) op medisch, educatief, sociaal en pastoraal gebied en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord en alles in het kader van het algemeen nut.
I.2 Liquidatie
De statuten bepalen het volgende over het liquidatiesaldo van de stichting
Artikel 12.3 De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het liquidatiebesluit andere
vereffenaars zijn aangewezen.
Artikel 12.6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de stichting.
II. Beleid
II.1 Werving en beheer van gelden • Iedere twee jaar stuurt de stichting een wervingsbrief naar een
lijst van sponsoren die elke keer een kleiner of groter bedrag geven. Het betreft hier zowel
particulieren als bedrijfsleven. • De stichting probeert tussentijds vermogende particulieren te
interesseren voor grotere incidentele giften aan de stichting (bedragen tussen de 3000 en 10.000
euro) • De stichting benadert scholen en Service-clubs actief om sponsoring te verkrijgen •
Bestuursleden houden voordrachten voor diverse gremia om gelden in te zamelen
II.2 Beschikking over het vermogen van de stichting. Besluiten worden statutair genomen met
meerderheid van stemmen.
Artikel5.6: Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften
voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. Aldus kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
II.3 Uitkeringsbeleid en te verrichte werkzaamheden. Voor de genoemde periode zal de stichting elk
kwartaal € 12.500,00 per kwartaal overmaken naar het project “Shaloom Care House” te Mwanza in
het land Tanzania, zolang de middelen dit toelaten. In ieder geval zijn de middelen van de stichting
toereikend tot eind 2020. Het Shaloom Care House is opgericht om de allerarmsten in deze stad die
besmet zijn met HIV te ondersteunen in alle opzichten: medisch, sociaal, materieel, counseling. De te
verrichte werkzaamheden bestaan uit het schrijven van wervings- en bedankbrieven en het houden
van voordrachten over de activiteiten van de stichting.

III. Beheer
III.1 Vermogen van de stichting: Voor de actuele vermogenspositie verwijzen wij naar de laatst
opgemaakte jaarstukken. De inkomsten worden aangehouden op spaar- en depositierekeningen van
bancaire instellingen. De wervingskosten van de stichting zijn vrijwel nihil en komen zelden boven de
1% van het verworven bedrag uit. De beheerkosten zijn eveneens bijna nihil. Het voeren van de
financiële administratie gebeurt op basis van liefdadigheid door onze penningmeester. De
verhouding kosten en bestedingen is aldus extreem laag. Zeg maar 1 tegen 100.
III.2 Beloning beleidsbepalers. De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Ook alle reis- en verblijfskosten van bestuurders worden door hen privé betaald.
III.3 Beschrijving administratieve organisatie.
De administratie wordt gedaan door de penningmeester van de stichting.
III.4 Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur.
De voorzitter geeft voordrachten en werft fondsen. De secretaris schrijft de brieven en doet ook aan
fondswerving. De penningmeester houdt de boeken bij. Het lid woont de bestuursvergaderingen bij
en bepaalt mede de koers van de stichting. Bij staken der stemmen geeft de stem van de voorzitter
de doorslag.
Herzien op bestuursvergadering 23 April 2018 te 's-Hertogenbosch

