Beleidsplan 2014 – 2018
Stichting Mano a Mano te Bolsward

Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano.
Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft het
inzicht in de werving, het beheer en de besteding van de gelden.
Het plan is opgesteld conform de eisen van de ANBI en beschrijft het beleid van de
stichting op vier hoofdpunten.
1.
2.
3.
4.

Werkzaamheden van de stichting
Fondswerving
Vermogensbeheer
Besteding van het vermogen.

Stichting Mano a Mano is een christelijke organisatie. De christelijke identiteit is de
basis voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Ook dit aspect wordt beschreven
in het beleidsplan voor de komende jaren.
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Doelstelling van stichting Mano a Mano
Stichting Mano a Mano heeft als doel
a. Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse Republiek
waar deze hulp maar nodig is.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het bouwen van latrines en
schoonwater voorzieningen. Waar nodig zet zij zich ook in voor het herstellen van
woningen en accommodaties op het gebied van gezondheidszorg en/of onderwijs
(statuten artikel 2)

Identiteit en missie
Mano a Mano werkt in een wereld, in het bijzonder in de Dominicaanse Republiek,
waarin het leven van veel mensen bepaald wordt door armoede, (natuur)rampen en
de gevolgen daarvan.
In die wereld wil Mano a Mano Jezus Christus dienen en goed nieuws brengen aan
de armen door armoede te bestrijden en rechtvaardige verhoudingen in de wereld na
te streven. Wij willen het evangelie uitdragen door oog te hebben voor de noden van
de hele mens: geest, ziel en lichaam.
Mano a Mano werkt in de hoopvolle verwachting van het Koninkrijk van God, dat zich
uiteindelijk volledig zal manifesteren in een nieuwe hemel en nieuwe aarde zonder
armoede en onrecht.
De passie van Mano a Mano is om actief betrokken te zijn bij een wereldwijde
christelijke beweging die zich niet neerlegt bij armoede en onrecht. Daarom zoeken
we naar samenwerking met andere organisaties die zich met dezelfde passie
inzetten en vanuit dezelfde identiteit. Zo werken we al nauw samen met Compassion,
Dr.Ramonafonds en Servidores Mundiales in de Dominicaanse Republiek.

Werkzaamheden van de stichting
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het organiseren van
ontwikkelingsprojecten met groepen vrijwilligers. Deze projecten liggen op het gebied
van gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg, op het gebied van schoon
drinkwater voorzieningen en het bouwen van latrines en het opknappen van huisjes
van mensen die in erbarmelijke omstandigheden verkeren.
Voor het uitvoeren van de projecten werken we samen met onze partner organisatie
“Servidores Mondiales” in de Dominicaanse Republiek.
Tijdens de projecten wordt er nauw samengewerkt met de plaatselijke bevolking en
een plaatselijk bouwbedrijf.
Door deze samenwerking kunnen we optimaal gebruik maken van de kennis van de
lokale situatie.
De bestuursleden maken deel uit van de vrijwilligers groepen die de projecten
uitvoeren.
Tijdens deze projecten en het verblijf in de Dominicaanse Republiek is er steeds
gelegenheid om voorgaande projecten te evalueren en volgende projecten te
initialiseren.
Voor meer gerichte informatie verwijzen wij naar de project verslagen, de
jaarverslagen en de nieuwsbrieven.
Deze zijn te vinden op www.manoamanodomrep.nl
Fondswerving
De fondswerving gebeurt op een directe en effectieve manier.
De stichting doet dit door het aanvragen van subsidies, het houden van
geldwervingsacties, het aanvragen van donaties bij particulieren, verenigingen,
bedrijven, kerken en instellingen.
WILDE GANZEN is éen van de organisaties die ons financieel steunt.
De stichting tracht haar financiën mede te verkrijgen door schenkingen en
erflatingen.
Deelnemers aan de projecten leveren zelf een financiële bijdrage. Daarnaast zijn zij
actief in verdere fondswerving. Dit bedraagt plusminus 1/3 deel van de totale kosten
per project.

Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting wordt door de penningmeester zodanig
geadministreerd dat de financiële situatie steeds kan worden ingezien en kan
worden gecontroleerd.
De stichting beheerd rekening NL04 TRIO 0391079328 op naam van stichting Mano
a Mano te Bolsward.
Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd.

Besteding van het vermogen
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De verworven financiële middelen worden voor het overgrote deel besteed aan de
ontwikkelingsprojecten, met name aan de bouwkosten.
Daar waar de financiële situatie het toelaat, kan er financiële ondersteuning
plaatsvinden bij rampen en/of calamiteiten.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun tijd en inzet.
De indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel en
een promotie folder.
We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze financiële bestedingen.
Zie daarvoor de jaarverslagen die gepubliceerd zijn op onze website.

Belastingvoordeel
Giften aan een goed doel zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Als je minimaal 5 jaar
lang een bepaald bedrag aan een goed doel wilt schenken, is het bedrag 100%
aftrekbaar van de inkomensbelasting als je dit regelt in een schenkingsakte.
ANBI
We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen. Zo hoeft
een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en
schenkingen. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang
zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. En de donateurs kunnen
giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Nalatenschap
Wanneer u het werk van Mano a Mano wilt ondersteunen door middel van een

nalatenschap, kunt u dit in een testament laten vastleggen. We denken hierover
graag met u mee.

Inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
De stichting is ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder nummer 53634225
RSIN of fiscaal nummer 850955075
Jaarverslagen zijn op te vragen bij het secretariaat: Gerry Botermans
Gasthuissingel 35
8701 BL Bolsward
Contactgegevens: Johannes Holwerda, It Soal 4, 8701 LJ Bolsward, voorz./pennm.
Tel. 0515-572554
Email: info@manoamanodomrep.nl
Website: www.manoamanodomrep.nl

