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Introductie 
Om de koers van onze stichting te bepalen voor de komende 3 jaar, hebben wij dit beleidsplan 
opgesteld. Het illustreert onze visie en missie, onze ambities en strategie voor deze periode. 
Dit beleidsplan geld vanaf 15 juni 2020 en bevat het beleid voor de komende 3 jaar. Het beleidsplan 
loopt af op 15 juni 2023. 
 
Visie en missie 
Visie: De meest kwetsbare mensen in de wereld verdienen ook een waardig leven. 
 
Missie: Het is onze missie om kleine initiatieven met betrekking tot kwetsbare mensen, in 
ontwikkelingslanden, te ondersteunen op het gebied van financiën, public relations en IT 
 
Om deze missie te bereiken ondernemen we de volgende activiteiten voor lokale initiatieven in 
ontwikkelingslanden: 
-Fondswerving acties 
-Website ontwikkeling en beheer 
-Coaching op gebied van fondswerven, communicatie en relatiebeheer. 
 
Ambities 
Voor de komende beleidsperiode hebben wij de ambitie om: 
-Een ANBI status aan te vragen en het AVG protocol te ontwikkelen. Zodat we als stichting aan alle 
voorwaarden voldoen voor fondswerven 
-fondswerving opties uit te breiden naar meer samenwerking met stichting Wilde Ganzen en nog een 
tweede partner voor langdurige samenwerking te vinden (te denken aan een kerk, school, club) 
-2 projecten te ondersteunen, Springs of Joy in Oeganda ten behoeve van kwetsbare kinderen en 
Involve Timor in Oost-Timor ten behoeve van mensen met een beperking 
 
Sterkten en zwakten 
We zijn een kleine stichting, met vrijwilligers die in het dagelijkse leven druk zijn met werk en gezin. 
We hebben onze kwaliteiten maar zeker ook onze zwaktes.  
 
Onze sterkte is het enthousiasme waarmee we ons inzetten. Ondanks dat we druk zijn, zijn we direct 
betrokken als ambassadeurs voor de initiatieven waarvoor we ons inzetten. 
Onze kleine organisatie draagt eraan toe bij dat al onze inzet met 100%, terecht komt bij de 
initiatieven in de ontwikkelingslanden. 
We hebben kennis van zaken over lokale ontwikkelingshulp, die we inzetten om de lokale initiatieven 
bij te staan. 
 
Zwakte is dat we druk zijn met werk en gezin en onze voorzitter leeft in Oost-Timor. Waardoor een 
focus op de activiteiten van de stichting moeilijk is. 
We kunnen slechts kleine acties ondernemen die passen binnen de tijd die we hebben. Hierdoor 
groeien we heel langzaam. 
Een ander gemis is dat we de stichtings bankrekening hebben opgezegd in begin 2020, omdat de 
kosten niet opwegen tegen de baten. Voorlopig is ons netwerk binnen kringen van familie en 
vrienden, waardoor het mogelijk is om een privé rekening te gebruiken. De penningmeester Beheert 
het geld van de stichting op een apart spaarpotje op de persoonlijke spaarrekening (optie bij de 
Rabobank), waardoor het geld geoormerkt is en ook eventuele rente gescheiden wordt verzameld op 



dit spaarpotje. Door regelmatige financiele rapportage aan het hele bestuur vindt controle van het 
geldbeheer plaats.  
 
Strategie 
Om onze ambities waar te maken en onze sterktes en zwaktes te benutten hebben we de volgende 
strategie: 

• We gaan ons aanmelden als lid bij Partin. 
• We gaan onze protocollen op orde brengen voor het aanvragen van een ANBI status, en we 

maken een AVG protocol. 
• Websites weer bijwerken van Engage People, en van onze initiatieven, die we beheren, we 

onderzoeken of het beheer goedkoper kan, of gesponsord. 
• We starten een nieuwsbrief voor onze sponsoren voor Sponsor4Education, om een betere 

relatie te bewerkstelligen.  
• We gaan actief op zoek naar een kerk of school of andere organisatie die past bij onze 

doelstelling, om onze initiatieven te ondersteunen. 
• We zullen Springs of Joy bezoeken, waardoor we een betere relatie krijgen, nieuwe 

informatie en nieuwe inspiratie om hen te ondersteunen. 
• We organiseren minimaal 1 keer per jaar een specifieke fondswerf actie.  

 
Ondanks onze ambities moeten we rekening houden met onze zwaktes, daarom stellen we onze 
doelen laag en zetten we in op handhaven wat we hebben. 
We proberen vooral aan te haken bij andere initiatieven als het om fondswerven gaat zodat we er 
niet alleen voor staan. 
Ondanks dat we fondswerven voor de initiatieven, stimuleren we hen ook om eigen fondsen te 
werven in hun eigen land, zodat ze niet geheel van ons afhankelijk zijn. 
 
Staat van baten en lasten 
De staat van baten en lasten publiceren wij op de website www.engagepeople.nl 
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