Beleidsplan Connected to Namibia foundation 2016-2017-2018-2019-2020
Voorwoord
Voorliggend document is het beleidsplan voor Connected to Namibia (hierna te noemen CTN). Dit
plan vormt de rode draad voor de activiteiten die CTN de komende jaren onderneemt, beleid dat
verder wordt uitgewerkt in de ontwikkeling van de (vrijwilligers)organisatie.
Registratie
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17207907
Het fiscaalnummer van ANBI is 8181.16.171
Missie en doelstelling
De missie van Connected to Namibia (CTN) is om de omstandigheden/situatie van kansarmen in
Namibië te verbeteren en daarmee de grondslag te leggen voor een betere toekomst.
Onze doelstelling is onder te verdelen in drie uitgangspunten
a. Het scheppen van betere ontwikkelingsmogelijkheden voor kansarme kinderen en jong
volwassenen in Namibië. Onderwijs en onderwijsbegeleiding hebben daarbij eerste prioriteit.
b. Het verwerven van gelden om projecten te kunnen financieren o.a. schoolgebouwen, veilige
overnachtingsmogelijkheden voor schoolkinderen en watervoorzieningen voor schoon
drinkwater.
c. Het geven van voorlichting in Nederland en Namibië aan instanties die potentie hebben voor
het geven en verkrijgen van diensten, goederen of gelden.
Doelgroep en aandachtsgebied
De gebieden waarop we actief (willen) liggen op het gebied van onderwijs en watervoorziening of
zijn daaraan gerelateerd.
We kiezen ervoor om verder te gaan met nieuwe projecten die voldoen aan de volgende voorwaarden:
-

projecten zijn voornamelijk bedoeld voor de SAN-en Himba bevolking in Namibië

-

het project heeft betrekking op onderwijs en water en zonne-energie of is daaraan gerelateerd

-

de begroting van het project mag niet boven de Euro 150.000.- uitkomen. Mocht dit wel het geval
zijn, dat is het project een bespreekpunt in het bestuur

-

er is sprake van een goede partnerorganisatie

-

uitgangspunt is dat het project binnen drie jaar voltooid kan zijn.

We gaan ervan uit dat we 1 (groot) project tegelijk uitvoeren.

Doelen realiseren
CTN steunt op lokale initiatieven en werkt nauw samen met lokale initiatiefnemers en lokale
overheden. De projecten moeten gedragen worden door de Namibische bevolking. CTN wil deze
initiatieven versterken en waar nodig verder uitwerken en uitvoeren.
Een belangrijk uitgangspunt voor onze Stichting is dat een project duurzaam moet zijn.
Zowel in Nederland als in Namibië wordt aan fondsenwerving gedaan om de projecten te
financieren, maar het overgrote deel van de gelden komt uit Nederland.

De kanalen die we hiervoor aanboren zijn: het voeren van acties, vragen om donaties,
donateurschap “vrienden van” en het aanschrijven van fondsen en stichtingen die als doel hebben
projecten in ontwikkelingslanden te financieren. Dit kunnen ook stichtingen of fondsen zijn die in
het buitenland gevestigd zijn.
Bij grotere projecten dienen we een aanvraag in bij Wilde Ganzen wat ons een soort waarmerk voor
een project verstrekt.
CTN zet zich in om de doelstellingen en activiteiten onder een zo groot mogelijk publiek bekend te
maken door middel van publiciteit in regionale dag/weekbladen en tv, nieuwsbrieven en via de
website.
Organisatiestructuur
Stichting Connected to Namibia werkt enkel met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.
In 2013 is het bestuur gewijzigd. Er is gepoogd meer betrokkenheid van goede, deskundige en
betrouwbare Namibische inwoners te krijgen, mensen die al enkele jaren bij bepaalde projecten
adviseerden en deze mede begeleiden. Twee Namibiërs: Elsie Brand en Klaas de Wet, hebben de
plaatsen ingenomen van 2 Nederlandse bestuursleden waardoor hun betrokkenheid bij de stichting
is vergroot en er op deze manier een exit-strategie wordt ontwikkeld. Zij waren al enkele jaren
actief betrokken bij bepaalde projecten. Zij adviseren en begeleiden projecten ieder in hun eigen
regio. Door hun bestuursfunctie zijn zij mede verantwoordelijk voor onze Stichting bepalende
projecten.
Het bestuur van CTN bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en projectmanagers.
In 2018 is het bestuur uitgebreid met een Namibisch persoon: ds. Jacob Schoeman
In 2019 zijn wederom 2 nieuwe Namibische bestuursleden toegetreden tot Connected to Namibia
foundation: Sarah Mbwale en Abraham Job, zodat het bestuur uit 2 Nederlandse en 5 Namibische
personen bestaat.
Voor bepaalde activiteiten of adviezen zijn zowel in Nederland als in Namibië mensen beschikbaar
die hun expertise ten dienste van de Stichting aanbieden.
Financieel beleid
De Stichting houdt een administratie aan waaruit blijkt dat er geen beloning aan de bestuurders,
adviseurs en vrijwilligers wordt gegeven.
Een accountant verzorgt (onbezoldigd) de administratie en maakt de jaarrekening op die met het
bestuur wordt besproken en door het bestuur gecontroleerd wordt. Het streven is om de kosten zo
laag mogelijk te houden.
Het vermogen van de stichting blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van
de stichting. Het vermogen kan sterk wisselen afhankelijk van het tijdstip omdat benodigde gelden
voor de projecten zijn gereserveerd of net op dat tijdstip (gedeeltelijk) zijn uitgegeven.
Beschikbare middelen uit het vermogen van de Stichting dat niet acuut gebruikt gaat worden gaan
naar een spaarrekening. Sinds april 2013 hebben we ook een bankrekening in Namibië waar ook
een hogere rente op wordt ontvangen als in Nederland. Omdat de valutakoers nogal fluctueert, kan
het soms gunstig zijn om geld naar Namibië over te maken wanneer de valuta koers van de
Namibische dollar t.o.v. de euro voor ons gunstig is. De projecten worden immers in Namibische
dollars betaald.
Met het vermogen mogen geen beleggingen worden gedaan.
CTN wil haar ANBI status behouden en streeft vanuit kosten-oogpunt niet naar een CBF of ander
keurmerk.

