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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
Om effectief te communiceren met sponsors, donateurs en andere belangstellenden is een eigen
website een onmisbaar hulpmiddel. Deze wordt is in 2012 ontwikkeld. Daarnaast is er een brochure
beschikbaar die op verzoek toegezonden worden. Er is een Facebook pagina, we hebben een
nieuwsbrief (gepubliceerd op de website) en een bedrijfspagina op LinkedIn.
Fundraising
Gewoon-hr is de hoofdinvesteerder, zij besteden hun deel van tijd en geld in het voortbestaan van de
Stichting. Het VSB fonds financiert de Stichting Toeterjoepies voor 4 jaar in 2 tranches. In 2017 heeft
de Stichting de eerste tranche ontvangen voor 2 jaar. In 2020 de tweede tranche.
Anonieme Stichting heeft de Stichting Toeterjoepies ook voor 4 jaar gefinancierd. Dit fonds is in 2020
overigens opgeheven. In nalatenschap van actieve vrijwilliger en goede vriendin van de stichting
Sandra Kremer hebben wij ook een mooi bedrag ontvangen. De jaarrekeningen zijn op de website te
vinden.
Fundraising valt in principe onder de portefeuille van de voorzitter, maar alle bij de Stichting
betrokkenen worden geacht daaraan mee te werken.

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. Fluitend aan de slag en life support coaching worden heel goed
ontvangen, zowel bij de jongeren als de (jeugdzorg) organisaties/werkgevers en scholen. De vraag is
groter dan de stichting kan bieden. Vooral de jongeren zijn ontzettend positief over de aanpak. Samen
met deze organisaties is de stichting aan het onderzoeken of organisaties hierin en financiële bijdrage
kunnen leveren. Zodat de kosten gedekt zijn. Daarnaast is de stichting in gesprek over Social Return
met een aantal gemeentes.
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