Beleidsplan Stichting Volunteers in Colombia.
Algemeen:
•
•
•
•

De stichting Volunteers in Colombia is opgericht op 28 juli 2020.
Het adres is: De Smak 18, 8651 CR IJlst
Mailadres: info@volunteersincolombia.com
Website: www.volunteersincolombia.com

Bestuur:
•
•
•

Gerrit van der Leeuw te IJlst
Alex Chiel Hollander te Medellín Colombia
Robijn Victoria de Jong te Amsterdam.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve
van de Stichting Volunteers in Colombia.
Stichting Volunteers in Colombia heeft op dit moment naast het bestuur geen
directie- of personeelsleden in dienst. De directie en het personeel van de stichting
zullen in de toekomst worden beloond volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van
de Protestantse Kerk in Nederland. De directeur wordt gehonoreerd conform de VFI
Beloningsregeling.

Overige informatie:
•
•
•

Het RSIN nummer is: 861496954
Het KVK nummer is: 78692873
Het bankrekeningnummer is: NL24 INGB 0006 2164 15

1. Doelstelling Stichting Volunteers in Colombia:
Het inzamelen van gelden ten gunste van verschillende non-gouvernementele
organisaties ( NGO's), projecten en stichtingen in Colombia, het promoten hiervan
in Nederland en Colombia alsmede het begeleiden van vrijwilligers en stagiaires.
Als stichting gaan we om tafel met initiatieven, sociale leiders en collectieven. Op
deze manier leren we over de werkelijke behoeften van de wijk, van degenen die het
zelf meemaken. Samen werken we aan oplossingen voor complexe problemen.
Onze stichting onderzoekt of wij deze initiatieven kunnen ondersteunen om
duurzamer te worden. Hierbij kijken wij of deze initiatieven aansluiten op de doelen
waarop wij ons specifiek richten, met name op nummer 2, Zero hunger en nummer 5,
gender equality van de duurzame onwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Door met deze doelen te werken en duurzame projecten te realiseren, voorzien wij de
gemeenschap van kansen om een betere toekomst tegemoet te gaan. Onze projecten
worden uitgevoerd in estrato 0-1 (in Colombia heb je een klassensysteem, waarvan 0
de meeste arme wijk is en 6 de meest welvarende wijk).
Om te bepalen of wij in een wijk gaan opereren, samen met een lokaal initiatief,
hebben wij bepaalde voorwaarden waar de wijk aan moet voldoen. Zo kijken wij met
name wat de groeimogelijkheden zijn en is het belangrijk dat er al een bepaald
draagvlak is voor het initiatief. Veldonderzoek is daarom erg belangrijk voordat we
ergens aan de slag gaan.
Beleid
Onze stichting onderzoekt of wij deze initiatieven kunnen ondersteunen om
duurzamer te worden. Hierbij kijken wij of deze initiatieven aansluiten op de doelen
waarop wij ons richten.
Onze projecten bevatten meer dan donaties in de vorm van voedsel en andere items.
We bieden ook veldonderzoek, voorbereiding, logistiek en projectmanagement. Zo
zorgen we ervoor dat de hulp aankomt waar het moeten zijn, zodat we de juiste
impact maken.

2. Inkomsten Stichting Volunteers in Colombia.
De manier waarop wij geld gaan werven is via de volgende methoden:
•
•
•
•
•

Benaderen familie, vrienden, Nederlandse fondsen en bedrijven.
Campagnes via Instagram en Facebook.
Geadopteerden uit Colombia, zowel in Nederland als in de internationale
adoptie community.
Via Holland House Colombia
Via lokale en Nederlandse ambassadeurs.

3. Het beheer van het vermogen van de instelling
•
•

Als bestuurder is Gerrit van der Leeuw verantwoordelijk voor het beheer van
de bankrekening bij de ING.
Geld wat binnenkomt ten behoeve van een project wordt ook direct besteed
aan het desbetreffende project. De stichting doet niet aan vermogensvorming
ten behoeve van toekomstige projecten en/of initiatieven.

IJlst 1 oktober 2020.
Bestuur Stichting Volunteers in Colombia.

