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BELEIDSPLAN voor de jaren 2013 t/m 2017 
 
van de Stichting Vrienden van Mikumi, gevestigd te Voerendaal 
 
zoals vastgesteld door het bestuur van de stichting op 22 augustus 2013 
 

 
 
Dit beleidsplan geeft inzicht in de wijze waarop gedurende de jaren 2013 t/m 2017 
uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van de stichting.  
 
Dit beleidsplan bevat: 

 de concrete doelstellingen van de instelling voor de periode 2013 t/m 2017; 

 een omschrijving van ten behoeve van die doelstelling te ondernemen activiteiten; 

 een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht;  

 een beschrijving van de met de uitvoering van het beleid beoogde resultaten; en 

 de uitgangspunten voor de omvang van het door de stichting aan te houden vermogen.  
 
1.   De te verrichten werkzaamheden 
 

De stichting heeft ten doel de bevordering van de gezondheidszorg in Tanzania in het 
algemeen en in Mikumi in het bijzonder. Speerpunt vormt het St. Kizito Hospitaal te 
Mikumi en haar medewerkers. 
 
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door: 
a.   het ondersteunen en verstrekken van medische hulp; 
b.   het verzorgen van (interne en externe) opleidingen aan ziekenhuispersoneel; 
c.   het verzorgen en sponsoren van scholing en scholingsprojecten; 
d.   het opzetten van projecten ter bevordering van de zelfredzaamheid van de 
      medewerkers van het St. Kizito Hospitaal; 
e.   het bieden van materiële en immateriële hulp. 

 
2.   De wijze waarop de stichting fondsen wil verwerven  
 

De voor de verwezenlijking van haar doelstellingen benodigde middelen verwerft de 
stichting door: 
a.  donaties, subsidies, erfstellingen  en legaten; 
b.  inkomsten uit door de stichting  te organiseren activiteiten. 
 
In het bijzonder heeft de stichting veel contribuanten aan zich weten te verbinden die op 
regelmatige basis giften doen ten behoeve van het door de stichting opgezette project 
Child Support. Daarnaast ontvangt de stichting donaties voor haar andere projecten en 
organiseert zij zelf activiteiten ter verwerving van financiële middelen. 
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3.   De wijze waarop de stichting verkregen inkomsten beheert 
 
 Het vermogen van de stichting bestaat grotendeels uit de door haar ontvangen donaties. 

Deze donaties hebben veelal een bepaalde bestemming (zie hierna). 
 

Voor zover bijdragen worden ontvangen met het oog op een van de door de stichting 
opgezette of voorgenomen projecten worden deze ontvangsten in de financiële 
administratie van de stichting geboekt onder een reserve met de desbetreffende 
bestemming. Uitgaven ten behoeve van een project worden afgeboekt van de reserve 
die voor dat project wordt aangehouden. Algemene uitgaven worden in eerste instantie 
ten laste van de algemene reserve gebracht. 

 
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester die daarover verantwoording 
aflegt aan het bestuur. 

 
4.   De wijze waarop en aan welke doelen verkregen inkomsten worden besteed 
 

De door de stichting verkregen middelen worden besteed aan de door het bestuur van 
de stichting vastgestelde projecten en bestedingsdoelen. 
 
Medio 2013 kent de stichting  de volgende projecten en bestedingsdoelen: 
a. het project Child Support, een scholingsproject dat zich richt op de ondersteuning 

van de ziekenhuismedewerkers in de kosten van scholing/studie van hun kinderen; 
b. de afbouw van de verloskundige kliniek (maternity) bij het St. Kizito Hospitaal; 
c. de bouw van een school ten behoeve van de opleiding van verpleegkundigen; 
d. een project ter bevordering van de tandheelkundige zorg; 
e. het project bajaji, gericht op de bevordering van de zelfredzaamheid van de 

medewerkers van het St. Kizito Hospitaal; 
 

5.   De omvang van het vermogen van de stichting 
 

De stichting zal een zeker minimumvermogen aanhouden zodat zij bij tegenvallende 
inkomsten, in geval van vertraagde ontvangst van toegezegde bijdragen of in geval van 
het geheel niet ontvangen daarvan in staat is de op haar drukkende kosten te bestrijden 
en zodoende de ongestoorde voortgang van haar activiteiten te kunnen waarborgen.  
 

Aldus vastgesteld te Breda op 22 augustus 2013, 
 
namens het bestuur van de stichting: 
 
 
 
___________________  ___________________ 
M.B.T. Molenaar,   J.E.M. Degen,  
voorzitter    secretaris 


