BELEIDSPLAN ELISANNA CHILDCARE FOUNDATION.

Inleiding
De Elisanna Childcare Foundation is opgericht in het jaar 2008 en stelt zich ten doel om via
kleinschalige projecten in achterstandslanden het welzijn van weeskinderen te verbeteren. Daarbij
ligt de focus op ondersteuning van het Docsek weeshuis project in Zambia en het ondersteunen van
de Stichting Humanitair Roemenië Amstelveen. De stichting doet dit door middel van
fondsenwerving. Het bijzondere van de stichting is dat de te ondersteunen projecten vanuit
Nederland worden gemonitord op een wijze waarbij Nederlands vrijwilligers de projecten bezoeken
en van die bezoeken verslag uitbrengen. De verslagen van deze bezoeken staan op de website
www.elisanna.com. Door deze verslagen zien de sponsors van de stichting direct wat er met hun
bijdrage gedaan is.
Doel van de stichting
De stichting ondersteunt zonder enig winstoogmerk de doelstelling zijnde het verbeteren van het
welzijn van weeskinderen in de te ondersteunen projecten. Het kernbeginsel daarbij is dat ieder kind
telt en dat een ieder die leeft in bevoorrechte leefomstandigheden de plicht heeft zijn of haar
talenten zo aan te wenden dat daarmee het welzijn van minderbedeelde mensen wordt verbeterd.
Het motto van de stichting is Nemen door te Geven, je geeft jezelf een geweldig gevoel door het
leven van een ander te verbeteren, daar een bijdrage aan kunnen leveren is het meest zinvolle dat er
bestaat, daar gaat het uiteindelijk om in het leven.
Organisatiestructuur
De stichting heeft een driehoofdig bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester die vier keer per jaar vergadert. Van deze vergaderingen worden notulen gehouden.
Financiering en schenkingsbudget
De giften die jaarlijks worden ontvangen worden geheel besteed aan de goede doelen, zoveel
mogelijk binnen het jaar waarin de schenkingen zijn ontvangen. Daardoor is het eigen vermogen aan
het einde van een boekjaar normaal gesproken laag, de ontvangen giften worden immers direct
besteed aan de doelstelling.
Vanaf 2014 wordt een jaarlijks bedrag aan schenkingen verwacht van rond de € 5.000.
Vermogensbeheer
Doordat de ontvangen giften zoveel mogelijk direct worden besteed aan de doelstelling is er niet een
vermogen in de stichting aanwezig dat vermogensbeheer noodzakelijk maakt.

