Beleidsplan Stichting Ardek
0. Aanleiding
Na de oprichting van de Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy (FSM) in 2016 hebben Amy en
Rien de Kievit besloten in 2018 een nieuwe stichting op te richten: Stichting Ardek. Deze
stichting heeft als doel de hulpverlening die Fanampiana Sekoly Malagasy mogelijk maakt te
continueren in de periode dat Amy en Rien niet meer in de gelegenheid zijn dit zelf te doen. De
stichting Ardek neemt dan de taak van Amy en Rien over.
1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27-11-2015. Het beleidsplan zal
jaarlijks aangepast worden indien nodig.
2. Strategie
2.1 Kernprincipes van de instelling
Stichting Ardek wil kinderen en hun ouders of verzorgers helpen bij het volgen van onderwijs
dat minimaal voldoet aan de vereisten van het betreffende land. Het kan daarbij gaan om het
geheel, maar ook zijn deeltrajecten denkbaar, zoals het leveren van voedsel om een schooldag
goed door te komen, van medische hulp voor die kinderen, etc.
Daarbij wil Ardek gebruik maken van de capaciteiten en mogelijkheden die FSM biedt.
Samenwerking met plaatselijke en internationaal opererende overheden, kerken en
charitatieve instellingen wordt aangemoedigd.
2.2 Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
1.
a. het bevorderen van jeugdzorg en onderwijs door hulpverlening aan en ondersteuning van
organisaties die onderwijs geven aan kinderen in achterstandssituaties;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2.
De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken
van winst.
3.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel of op andere
wijze ondersteunen van organisaties die op dit terrein werkzaam zijn.
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.
2.3 Afwezigheid van winstoogmerk
De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de
feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit
blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat
komen aan haar doelstelling.
2.4 Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed
ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
3. Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting
De instelling verricht de volgende werkzaamheden:
1.
het zoeken naar mogelijkheden het bovengenoemde doel te bereiken;
2.
het controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen en of de financiële
middelen conform die afspraken worden uitgegeven;
3.
het maken van afspraken over de looptijd en de continuatie na afloop van de projecten;

4.
het verstrekken van informatie aan donateurs;
5.
na afloop van het kalenderjaar opmaken van een jaarverslag met financiële
verantwoording.
3.2 Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten:
1.
het werven van donateurs;
2.
het vragen om ondersteuning door instellingen die hulpverlenen aan dit soort
stichtingen;
3.
het aanvragen van subsidie bij overheden;
4.
andere mogelijkheden die geld opleveren voor de stichting.
Het beheer van de verkregen inkomsten wordt door het bestuur geadministreerd. De
ontvangen gelden worden gestald op een bankrekening bij een erkende bankinstelling tot het
moment van besteden. Alle middelen die de stichting op grond van de punten 1 tot en met 4
ontvangt worden volledig en ongekort besteed aan de projecten.
3.3 Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
3.4 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan projecten die door
het bestuur worden goedgekeurd.
3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft
geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele
persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het zijn eigen vermogen.
4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform artikel 6 van de statuten voor de door hen in die
hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor ten
behoeve van de stichting gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld. De stichting
heeft geen personeel in dienst.
4.2 Administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door Rien de Kievit, die ook voor de opstelling
van de jaarrekening zorgt.
4.3 Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website
https://stichtingfsm.nl/ardek/

