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Doelstelling
Doelstelling van de Stichting Toeterjoepies is het verzorgen en /of ondersteunen van weeskinderen
en ouderen in de breedste zin van het woord.
De Stichting Toeterjoepies richt zich voornamelijk op projecten die een duurzaam effect beogen,
zoals op het gebied van onderwijs en op het genereren van inkomen.
Werkwijze
De Stichting Toeterjoepies probeert haar doelen te bereiken door het initiëren, financieren en
begeleiden van projecten.
Voor de begeleiding wordt gebruik gemaakt van lokale vertegenwoordigers en vrijwilligers uit
Nederland.
De Stichting Toeterjoepies streeft er naar om 100% van de verkregen middelen aan projecten aan
te wenden. Er mogen dus in Nederland geen (overhead)kosten worden gemaakt.
Uitzondering wordt vooralsnog alleen gemaakt voor de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van
Koophandel en voor bankkosten.
Alle projecten die worden ingediend, worden individueel beoordeeld. Criteria hierbij zijn:
-

het project moet voldoen aan de doelstellingen van de Stichting;
het budget van het project moet realistisch zijn;
er mogen geen overbodige uitgaven zijn opgenomen;
er moeten voldoende financiële middelen beschikbaar zijn; ook op langere termijn.

Slechts als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen nieuwe projecten worden
gehonoreerd.
Communicatie
Website. Om effectief te communiceren met sponsors, donateurs en andere belangstellenden is
een eigen website een onmisbaar hulpmiddel.
Deze wordt in 2012 ontwikkeld.
Daarnaast komt een brochure beschikbaar die op verzoek teogezonden worden en ook te
downloaden zijn als PDF via de nieuwe website.
Fundraising
De Stichting wil over voldoende startkapitaal beschikken alvorens zich te committeren aan
projecten.
Doelstelling is om in 2013 over een bedrag van € 30.000,- te kunnen beschikken.
Fundraising valt in principe onder de portefeuille van de voorzitter, maar alle bij de Stichting
betrokkenen worden geacht daaraan mee te werken.

Op dit moment worden de meeste giften ontvangen van Bemar BV; incidenteel worden bedragen
geschonken uit de kring van kennissen en vrienden van de bestuursleden.
Voor de financiering van projecten is het van belang een bestand van vaste donateurs op
te bouwen.
Daarnaast wil de Stichting fondsen werven door het publiceren van aansprekende boekjes gericht
op de jeugd. Er dient zoveel mogelijk worden gestreefd naar fundraising via de bankrekening zodat
kasverkeer
zoveel mogelijk wordt vermeden.
Bestedingen
Alle projecten zullen worden vastgelegd in een overzicht, aan de hand waarvan op elke
bestuursvergadering de voortgang wordt besproken. Alle projecten dienen hiertoe te worden
onderbouwd door ingediend projectvoorstel.
Hoewel statutair een gewone meerderheid voldoende is, dienen alle besluiten die tot uitgaven hoger
dan € 100,- leiden unaniem te worden genomen.
Projecten kunnen niet worden goedgekeurd voordat de benodigde middelen beschikbaar zijn.
Beheer
Op elke bestuursvergadering wordt gerapporteerd wat er sinds de laatste vergadering aan
fundraising is binnengekomen en van wie, wat er aan projecten is uitgegeven en wat er aan
middelen beschikbaar is. Hierbij wordt aangegeven welk deel van de middelen reeds een specifieke
bestemming heeft. De volledige administratie is op elke bestuursvergadering ter inzage aanwezig.
De Stichting Toeterjoepies streeft naar volledige openheid. De jaarrekeningen worden door
Boschland Accountants opgesteld en voorzien van een beoordelingsverklaring.
Langere termijn
De Stichting Toeterjoepies wil ook op langere termijn bestaansrecht hebben en voert daarom een
voorzichtig financieel beleid. De groei zal worden bepaald door de (mogelijkheden van) fundraising.
De projecten zullen kleinschalig blijven, zodat elk project kan worden gedragen door de lokale
bevolking en toezicht door het bestuur overzichtelijk is.
Evaluatie
Het beleidsplan zal iedere twee jaar geëvalueerd worden.
Hengelo, 1 oktober 2012

