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1. INLEIDING:
Stichting Familia Nederland is in 2008 opgericht met als doel om geld in te zamelen voor Familia
India, een uniek kindertehuisproject in West Bengalen, India. Het beoogde project stelt zich ten doel
om weeskinderen en verlaten en/of misbruikte kinderen, in een familiale omgeving, een kansrijke
toekomst te bieden.
Familia India is een kleine commune bestaande uit vier pleeggezinnen, in een dorpje 55km ten
noorden van Kolkata. De naam staat voor het belangrijkste doel van de organisatie, namelijk het
bieden van een familieleven aan kinderen die hun ouders en familie op jonge leeftijd moeten missen.
Er wonen 65 tot 70 kinderen op het terrein, in vier grote gezinnen. Daarnaast zijn er nog kinderen die
eerder wel in een van de pleeggezinnen woonden, maar nu bij hun eigen familie kunnen leven, en
waar Familia wel nog zorgt voor bijvoorbeeld scholing en medische zorg. In totaal vallen er zo’n 80
kinderen onder de hoede van Familia. Verder runt Familia een kleuterschool en een lagere (English
medium) school, en ook een tehuis voor alleenstaande bejaarden. Al met al bereikt Familia met al
haar hulp wel 1.000 mensen. Voor meer informatie: www.familiaindia.org
Familia India is een particulier initiatief en krijgt geen geld van de Indiase overheid en draait
dientengevolge op structurele sponsoring van met name Terre des Hommes. Familia India wil graag
minder afhankelijk worden van sponsors en op termijn zelfvoorzienend worden. Enerzijds is Familia
India gestart met de bouw van een middelbare (English Medium) school, met het idee dat dit
voldoende schoolgeld op zal leveren om tevens te voorzien in de financiering van Familia. Anderzijds
laat de kwaliteit van het reguliere onderwijs te wensen over en wordt er in het Bengali onderwezen.
Een middelbare school, waar in het Engels les gegeven wordt, is voor kinderen in een kansarme
rurale omgeving in India de weg naar een kansrijke toekomst. De leerlingen van de school komen uit
de directe omgeving en voor een klein deel uit Familia. De bouw van de school vordert gestaag, bij
ons laatste bezoek in Januari 2017 was de ruwbouw nagenoeg gereed en waren circa de helft van de
lokalen in gebruik. Voor het afbouwen en inrichten is nog veel geld nodig en Stichting Familia
Nederland wil daar graag aan bijdragen.
2. STRATEGIE
2.1 Kernprincipes en uitgangspunten
De stichting Familia Nederland behelst een kleinschalig particulier initiatief om, met een minimum
aan kosten, zoveel mogelijk gelden in te zamelen voor één specifiek charitatief doel, Familia India. De
stichting kent uiteraard geen winstoogmerk en alle netto beschikbare gelden zullen ten goede komen
aan het beoogde doel. Het bestuur streeft ernaar om de volle 100% van de door derden gedoneerde
gelden naar Familia India over te maken. Het doel van de fondsenwerving is tweeledig, enerzijds als
aanvulling op de structurele basisfinanciering van Familia, anderzijds een bijdrage te leveren aan de
financiering van de bouw van de middelbare school.
2.2 Statutaire doelstellingen
2.2.1. De Stichting stelt zich ten doel:
a. Het bieden van financiële ondersteuning aan Project Familia India. Project Familia India
ontfermt zich over kinderen, die hun ouders en familie hebben verloren en zet zich ervoor
in om deze kinderen de vreugde te bieden en ook de voordelen die kinderen hebben als
ze opgroeien in een natuurlijke familie.
b. Te investeren in het zelfvoorzienend vermogen van Familia India.
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2.2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het werven van donateurs en
fondsen, waarna de ontvangen gelden, zonder tussenkomst van derden, ter beschikking worden
gesteld aan Familia India. Een en ander in de ruimste zijn van het woord.
2.3 Afwezigheid winstoogmerk
De stichting kent geen winstoogmerk. Alle netto beschikbare gelden zullen worden overgemaakt aan
Familia India.
2.4 Bestemming liquidatieoogmerk
In geval van liquidatie van de stichting, zal, na vereffening, het resterende saldo worden
overgemaakt naar Familia India.
2.5 Missie
De missie van de stichting is om, op kleine schaal, en specifiek gericht op het ondersteunen van
Familia India, actief mee te helpen aan een betere wereld.
2.6 Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen uitsluitend met en door vrijwilligers, op “Pro Deo” basis, worden verricht.

3. BELEID
3.1 Werving van de gelden
De stichting richt zich in eerste instantie op de eigen netwerken van de bestuursleden om donateurs
en fondsen te werven. In tweede instantie zullen ook sociale media ingezet worden om een grotere
doelgroep te kunnen bereiken. De stichting is actief op facebook onder de naam familia-india en
heeft ook een eigen website onder de naam www.familianederland.nl .
3.2 Beschikken over het vermogen
De facto beschikt Familia India over het vermogen van de stichting.
3.3 Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhouding
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester met als gemeenschappelijke taak
om te zorgen voor fondsenwerving in de breedste zin van het woord. Daarnaast richt de voorzitter
zich specifiek op het beleid, de secretaris op het secretariaat en de penningmeester op de financiën.
Beslissingen binnen het bestuur worden genomen op basis van meerderheid van stemmen.
3.4 Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen wordt beschikt
In principe wordt tweemaal per jaar geld overgemaakt naar Familia India, tenzij Familia anders
beslist.
3.5 Omschrijving van de uitvoering van het beleid
De stichting vraagt mensen in haar directe omgeving om geld en streeft hierbij naar structurele
bijdragen. De stichting probeert mensen te enthousiasmeren om ideeën en acties aan te dragen, en
liefst zelf uit te voeren, die geld op kunnen leveren voor Familia. Op deze wijze worden steeds meer
mensen structureel verbonden aan de fondsenwerving .
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3.6 Vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting beslaat geen materiële vaste activa noch enige inventaris, maar
uitsluitend vlottende activa namelijk het saldo bij de Triodosbank IBAN NL 46 TRIO 078.68.29.745 .
3.7 Beschrijving van het uitkeringsbeleid
Het beleid is afgeronde bedragen (n * 100 €) over te maken aan Familia India, waarbij het resterende
saldo van de stichting tenminste 250 euro bedraagt. De penningmeester is ‘alleen bevoegd’ om geld
over te maken naar Familia India, de overige bestuursleden zijn ‘gezamenlijk bevoegd’.
4. BEHEER
4.1 Vermogen van de instelling
Het vermogen wordt aangehouden op de bankrekening en is op deze wijze ten alle tijden direct
beschikbaar.
4.2 Kostenstructuur van de stichting
De kosten voor fondsenwerving worden zo laag mogelijk gehouden evenals de bankkosten voor het
overboeken naar India. Het bestuur streeft ernaar dat alle door derden gedoneerde gelden voor de
volle 100% ten goede komen aan Familia India.
4.3 Beloning bestuur
Het bestuur werkt volledig pro Deo en neemt haar onkosten voor eigen rekening.
4.4 Beschrijving van de administratieve organisatie
De activiteiten worden vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering. De notulen zijn op
aanvraag beschikbaar voor derden. De financiële verslaglegging gebeurt regelmatig, aan de hand van
een inzichtelijk spreadsheet met een specificatie van donaties en uitgaven.
5. LOOPTIJD
De looptijd van dit Beleidsplan is aangegaan voor een periode van vijf jaar in mei 2017, en eindigt
derhalve ultimo April 2022. Het Bestuur zal tijdig evalueren onder welke voorwaarden continuering
van de werving van gelden door de Stichting zal plaatsvinden, en daar zo nodig een aangepast
Beleidsplan voor presenteren.
BIJLAGEN (op aanvraag en via www.familianederland.nl beschikbaar):
 Statuten
 Jaarrekeningen 2009-2019
 Uittreksel Kvk
 Huishoudelijk Reglement
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