
Beleidsplan Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy 
0. Aanleiding 
 

Na een reis in 2010 naar Guatemala (Centraal Amerika) besloten Amy en Rien de Kievit, 

samen met hun vrienden Renje en Frans van Rij, iets te gaan doen aan de grote armoede die 

ze daar aantroffen. Vooral de kinderarbeid en de leefomstandigheden van deze kinderen en 

hun gezinnen was er de oorzaak van dat zij iets wilden delen van hun welvaart ten behoeve 

van de ontwikkeling in Guatemala. 
 

Na een gedegen voorbereiding zijn zij vieren in 2011 gestart met het project Niños Contentos. 

In dit project werd samengewerkt met de stichting Ceipa. Via deze stichting konden kinderen 

onderwijs ontvangen. Het ging daarbij om kinderen die de eerste kans op onderwijs hadden 

gemist. Meestal was de reden dat ze moesten werken om in het gezinsinkomen te voorzien. 
 

Bij de start van de samenwerking met Ceipa is afgesproken dat de hulp van Niños Contentos 

voor drie kalenderjaren (2012-2014) zou gelden. Bij de start en in de jaren daarna kregen de 

initiatiefnemers veel hulp van particuliere donateurs en van een aantal organisaties. Hierdoor 

kon het project zowel in de breedte (de geboden hulp) als in de lengte (de duur van het 

project) worden uitgebreid.  
 

Na uitvoerig overleg hebben de vier initiatiefnemers toch besloten na de eerdere 

verlenging(en), de totale hulp werd een jaar verlengd en de studiebeurzen zelfs tot 2017, het 

project af te bouwen. 
 

Voor Ceipa is het goed nu hulp elders te zoeken en voor de initiatiefnemers was het beter naar 

andere projecten om te zien. Telkens verlengen van een project maakt beëindiging 

ongeloofwaardig. 
 

De twee echtparen besloten om voor de toekomst ieder een eigen kant op te gaan. 
 

Amy en Rien hebben besloten te kiezen voor hulp in ontwikkelingslanden aan kinderen die niet 

of gebrekkig onderwijs ontvangen. Ze hebben de mening dat een land geholpen wordt in de 

ontwikkeling als de kinderen goed onderwijs krijgen en zo beter op de toekomst zijn 

voorbereid. 
 

Om dit mogelijk te maken hebben zij een stichting opgericht met de naam Stichting 

Fanampiana Sekoly Malagasy (FSM) 
 

1. Inleiding 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast. Dit 

beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17-12-2015. Het beleidsplan zal 

jaarlijks aangepast worden indien nodig.  
 

2. Strategie 
 

2.1 Kernprincipes van de instelling 
Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy (FSM) 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 FSM gebruik maken van de capaciteiten en mogelijkheden die ter plaatse aanwezig 

zijn. Niet FSM gaat lesgeven, maar plaatselijke leerkrachten en niet FSM gaat besturen maar 

een plaatselijk initiatief. Zowel menskracht als materialen zullen, zoveel als mogelijk, bij de 

plaatselijke bevolking worden gezocht. 
Samenwerking met plaatselijke en internationaal opererende overheden, kerken en 

charitatieve instellingen wordt aangemoedigd. 
 

2.2 Statutaire doelstelling 
De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: 
  

Het doel van de stichting is het verlenen van hulp bij de gewenste ontwikkelingen van 



onderwijs, gezondheidszorg en andere voorzieningen voor kinderen in ontwikkelingslanden. 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

1.het ondersteunen van plaatselijke organisaties die onderwijs aan kansarme jongeren tot 

doel hebben; 

2.in financieel of materieel ondersteunen van bestaande scholen die les geven aan 

kansarme scholen; 

3.het verstrekken van studiebeurzen en andere vormen van stimulering aan jongeren om 

hun studie af te kunnen ronden. 

4.Het werven van donaties en andere vormen van financiële en materiële ondersteunen bij 

westerse personen, instanties en bedrijven. 

 

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 

http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-fanampiana-sekoly-malagasy/ 
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