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Het Beleidsplan.
Het Beleidsplan van Stichting Vrienden van Adesa
beschrijft het beleid over de gehele linie. Niet alleen ten
behoeve van schenkers en aanvragers, maar ook ten
behoeve van de belastingdienst, die immers van een
Algemeen Nut Beogende Instelling of ‘ANBI’ een actueel
beleidsplan nodig heeft met: een verantwoording van de
werkwijze, de manier van geld werven, het beheer van het
vermogen en de besteding van het vermogen.
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Werkzaamheden van de Stichting.
Stichting Vrienden van Adesa
In Nederland is de Stichting Vrienden van ADESA opgericht om de
projecten van ADESA in Peru te helpen financieren. De stichting is in het
bezit van een ANBI status. Daarnaast staat ADESA ook in Peru
geregistreerd als betrouwbare organisatie bij het “Agencia Peruana
Cooperativa Internacional, APCI” en staat het ingeschreven bij het
Ministerie van Economie en Financien in Peru.
ADESA Peru is een stichting voor de ontwikkeling van onderwijs en
gezondheidszorg in Peru. Asociación Desarrollo de la Educación y la Salud
is een non-profit organisatie die zich sinds 1984 inzet voor de allerarmsten
in Peru. ADESA is werkzaam in de sloppenwijken in het noorden van de
hoofdstad van Peru, Lima. ADESA ontwikkelt gezondheidszorg- en
educatieprojecten en sociale programma´s. ADESA draagt bij aan een
eerlijke en rechtvaardige samenleving met gelijke rechten en kansen voor
iedereen, waar respect voor elkaar en naastenliefde hoog in het vaandel
staan. "Uw naaste liefhebben als uzelf."

Missie
De Stichting Vrienden van Adesa wil via Adesa Peru bijdragen aan een
eerlijke, rechtvaardige wereld met gelijke rechten en kansen voor iedereen
waar mensen elkaar respecteren en de opdracht vervullen: ”houd van je
naaste als van jezelf“.

Visie
De Stichting Vrienden van Adesa wil de zelfredzaamheid van personen
zonder, of met zeer lage inkomens verbeteren, door te voorzien in
betaalbaar onderwijs en gezondheidszorg. Dit zijn dé belangrijkste
bouwstenen voor een betere toekomst en daarmee komt er zicht op een
beter menswaardig bestaan. Alle kinderen zowel het gezonde als het kind
met een handicap zijn de bestaansredenen van Adesa.
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Fondsenwerving.
Wijze waarop de stichting fondsen wil verwerven.
De Stichting Vrienden van Adesa is mede verantwoordelijk voor de werving van fondsen
die nodig zijn voor de projecten van Adesa in Peru. Daarbij gelden de volgende
gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten:
•

Noodzaak van Adesa om te gaan Peruaniseren om zo duurzaamheid te
waarborgen.

•

De fondsenbehoefte van het team in Peru en de wervingscapaciteit in Nederland
moeten met elkaar in overeenstemming zijn

•

Adesa Peru is volledig transparant. Elke uitgave kan worden verantwoord .

•

Er worden niet meer projecten gestart dan het team in Peru aan kan.

•

Adesa heeft als beleid om langlopende projecten waar mogelijk af te bouwen, dit
ligt in lijn met ons uitgangspunt om te verduurzamen, dit betekent dat we meer
geoormerkte fondsen zullen vragen voor hulpbehoevende projecten.

Het bestuur heeft als beleid een voorzichtige inschatting te maken van de te verwachten
fondsen. Op basis van deze voorzichtige begroting wordt ook de jaarlijkse te verstrekken
gelden aan Peru bepaald. Dit mede gelet op de liquiditeitspositie (spreiding ontvangsten
donaties gedurende het jaar) en uiteindelijk de aanwas van de reserves (continuïteit).

De gelden van de Stichting worden verworven door:
- vrijwillige periodieke bijdragen/donaties - schenking door notariele
akte
- bijdragen van kerken en/of particulieren
- bijdragen van andere stichtingen en fondsen
De stichting heeft behalve een meerjarenbegroting voor de komende vijf jaren waaruit
blijkt hoeveel gelden de komende jaren naar verwachting zullen worden geworven en
uitgegeven, ook een (financieel) beleidsplan waarin kaders voor de inzet en de werving
van de gelden zijn opgenomen.
Aanwezige fondsen en reserves worden, conform de statutaire doelstelling besteed aan de
uitvoering van de programma’s van Adesa in Peru. Jaarlijks evalueert de Stichting Vrienden
van Adesa alle projecten in de programma’s. Het team reflecteert voortdurend op de
effecten van de interventies voor de lokale bevolking in Peru.
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Vermogen
1) Het vermogen van de stichting wordt gevormd door a)
Donaties
b) Schenkingen, erfstellingen en legaten
c) Alle andere verkrijgingen en baten
2)
Verkregen fondsen worden ter beschikking gesteld voor het ( uitvoeren van
ontwikkelingsprogramma’s.
3)
Na afloop van een (afgesloten) boekjaar wordt door de penningmeester
jaarstukken opgemaakt (incl. balans en staten van baten en lasten), waarmee rekening en
verantwoordelijkheid wordt afgelegd bij het bestuur.

Beschikken over het vermogen
Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur (Bron:
oprichtingsakte/statuten)
1) Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee leden.
2) Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
3) Het bestuur kiest uit zijn midden minimaal een voorzitter, en een penningmeester.
4) Het huidige bestuur bestaat uit twee leden in de functie van: voorzitter, secretaris,
penningmeester, en 3 algemene bestuursleden.
5) Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen.
6) Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
7) Het bestuur kan besluiten nemen indien minimaal een meerderheid van de bestuursleden
aanwezig/vertegenwoordigd is. Bij besluitvorming heeft elk bestuurslid het recht tot het
uitbrengen van 1 stem.
8) Bij besluitvorming heeft elk bestuurslid het recht tot het uitbrengen van 1 stem.
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Beheer
Beheer van het vermogen
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte
kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en
overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, en overige onkostendeclaraties.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in
het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen.

Beloningsbeleid.
Bezoldiging
Bestuursleden nemen zitting in het bestuur zonder enige bezoldiging. Sommige onkosten
worden gedeclareerd. Dit beperkt zich tot portokosten, en overige kosten posten die bij
elkaar niet hoger uitvallen dan max. €1.000,- per jaar.
Op kantoor bij Stichting Vrienden van Adesa is een beleidsondersteunend medewerker
werkzaam met een aanstellingsomvang van 0,2 fte (= circa 8 uur per week) die belast is
met de dagelijkse administratie van de Stichting.
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Verantwoording
Verantwoording gevoerde beleid
De Stichting Iegt verantwoording af van het gevoerde beleid en uitgevoerde activiteiten
middels een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten, te bekijken op onze site,
www.adesa.nl. Dit betreft ook een vooruitblik op het te voeren beleid in het komende jaar.
Dit beIeidspan is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur en is vastgesteld in de
bestuursvergadering van 1 december 2021.
Namens het Bestuur:

Voorzitter, meneer V.E. Vermeulen

Penningmeester, meneer M. van der Most

Bestuurslid, mevrouw A. van der Horst
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