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Stichting Ondersteuning African Hope    Beleidsplan 2013 

 

 
DOELSTELLING 
 
De Stichting Ondersteuning African Hope (dat wil zeggen de onderhavige stichting) is per 1 mei 2013 
opgericht en heeft als statutair doel:  
 
“het bieden van (financiële) ondersteuning aan de stichting: Stichting African Hope, gevestigd te 
Rotterdam, 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”. 
 
De stichting die wordt ondersteund door de onderhavige stichting is genaamd “Stichting African 
Hope” en heeft als statutair doel: 
 
“het verlenen van hulp aan kinderen in Afrika, onder andere albino kinderen die door hun omgeving 
worden verstoten en straatkinderen, wier ontwikkeling in gevaar is, 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”.  
 
Waar het concreet op neerkomt is dat de stichting die wordt ondersteund, zich bezig houdt met het 
bieden van hulp en (financiële) steun aan straatkinderen in Oeganda (en in Tanzania) en aan 
albinokinderen in Tanzania.  
 
De onderhavige stichting (Stichting Ondersteuning African Hope) is opgericht teneinde de 
operationele kosten die verband houden met het doel van de “hoofd stichting” (Stichting African 
Hope) te dragen zodat tegen de donateurs van de “hoofd stichting” met recht kan worden gezegd 
dat 100% van hun donatie rechtstreeks wordt gebruikt voor het doel waar het voor bedoeld is en er 
niets “aan de strijkstok” blijft hangen. 
 
We menen op die wijze de bereidheid te zullen vergroten om te schenken aan de hoofd stichting. 
 
 
DOELGROEP 
De doelgroep van de onderhavige stichting is uitsluitend de daar nauw aan gelieerde stichting 
“Stichting African Hope”. 
 

 
WERKWIJZE/FINANCIEEL KADER/FONDSENWERVING 
De onderneming waar de voorzitter en de secretaris van de onderhavige stichting (Stichting 
Ondersteuning African Hope) directeur grootaandeelhouder van zijn, zal schenkingen doen aan de 
onderhavige stichting teneinde daarmee de operationele kosten van de hoofd stichting (Stichting 
African Hope) te dragen. 
 
Indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven, kunnen ook derden bedragen schenken 
aan de onderhavige stichting. 
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beheer vermogen 
De donaties worden gestort op de bankrekening van de onderhavige stichting (rekeningnummer NL 
79 RABO 0309 6106 05). De voorzitter en secretaris zijn gezamenlijk bevoegd om na goedkeuring 
door het bestuur bedragen over te maken naar ofwel: 

- de stichting African Hope; 
- ofwel naar crediteuren van de stichting African Hope; 
- ofwel naar crediteuren van de stichting Ondersteuning African Hope. 

 
De financiële administratie zal bijgehouden worden door een boekhouder onder toezicht van de 
penningmeester.  De boekhouder zal kosteloos ter beschikking worden gesteld door (de 
onderneming van) de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.  
 
Minstens éénmaal per kwartaal zullen de voorzitter en de penningmeester de financiële stand van 
zaken bespreken. Tevens zal er tussentijds verslag worden gedaan per mail aan alle bestuursleden.  
 
Overeenkomstig de statuten zullen de gelden die in geval van liquidatie van de stichting nog op de 
rekening aanwezig zullen zijn, uitgekeerd aan een organisatie met een ideëel doel.  
 
Elk financieel boekjaar (1 januari t/m 31 december) zal er een jaarverslag opgesteld worden.  
 
BESTUURSLEDEN 
Het bestuur van de Stichting African Hope bestaat uit vijf bestuursleden, te weten: 

- mr. drs. A.M. Seebregts  (voorzitter) 
- mevr. mr. I. Saey  (secretaris) 
- mr. A.C. Bosch   (penningmeester) 
- mr. M.C.J. Teurlings  (algemeen bestuurslid) 
- mr. H. Raza   (algemeen bestuurslid) 

 
CONTACTINFORMATIE 
Stichting Ondersteuning African Hope 
Mathenesserlaan 214 
3021 HM Rotterdam 
Tel. 010 2411511 
 
Kamer van Koophandel 
De Stichting  Ondersteuning African Hope is per mei 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 852765538. 
 
 


