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Introductie
Dit is het beleidsplan van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie.
In dit plan wordt inzicht gegeven in:
•
•
•
•

de werkzaamheden die de stichting verricht
de manier waarop de stichting haar financiële middelen werft
het beheer van de toevertrouwde gelden
de besteding van de toevertrouwde gelden

Het beleidsplan wordt periodiek besproken en zo nodig herzien.
Namens het bestuur van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie.
Dhr. Jan Schilt
Voorzitter
Dhr. Tinus Saris,
Penningmeester
Dhr. Jan Schilt
Secretaris (tijdelijk)
Dhr. William Kuipers
Algemeen bestuurslid
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Beleidsplan Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie
1. Algemeen
De Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie is bij notariële acte opgericht op 25 januari 1980 in
Eindhoven opgericht en is gevestigd in Eindhoven. Het woord Salvator betekent, redder, verlosser,
helper, bevrijder. Het is een kleine stichting, maar door het grote aantal donateurs dat wij hebben
(aantal 298 eind 2020) slagen wij er elk jaar in om een groot aantal gezinnen in de derde wereld hulp
te bieden (aantal 858, eind 2020).
De inkomsten en uitgaven van de stichting bedragen op jaarbasis circa € 250.000,--

2. De doelstellingen van de stichting
De stichting heeft ten doel om financiële steun te verlenen aan arme gezinnen in de derde wereld,
om hen een menswaardig bestaan te geven en hun zelfredzaamheid te bevorderen. Onderwijs
neemt hierbij een belangrijke plaats in, maar uiteraard moeten mensen ook eten en drinken.
De stichting probeert haar doel te bereiken door:
•
•
•

Arme gezinnen financieel te adopteren en maandelijks van een geldelijke bijdrage te
voorzien;
Financiële steun te verlenen aan de leden van het gezin ten behoeve van onderwijs;
Algemene financiële steun te verlenen daar waar nodig is en het binnen de doelstellingen
van de stichting valt.

De stichting wenst de kosten voor de uitvoering van de doelstellingen laag te houden, minder dan
één procent van de inkomsten. Géén van de bij de stichting betrokken personen ontvangt een
vergoeding voor het werk dat wordt gedaan. Dat geldt zowel voor de betrokkenen in Nederland als
de contactpersonen in de derde wereld.

3. Het in praktijk brengen van ons beleid
Om de doelstellingen te kunnen behalen, zijn financiële middelen nodig. Deze worden op
verschillende manieren gevonden dan wel verkregen:
•
•
•
•

Door actief donateurs te werven om één of meerdere gezinnen te adopteren;
De stichting wordt soms opgenomen als erfgenaam of verkrijger van een legaat bij
overlijden;
Ondernemingen ondersteunen ons soms in het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen;
Acties op scholen.

De stichting besteedt de aan haar toevertrouwde gelden op de volgende manier:

Adoptie arme gezinnen
De arme gezinnen die maandelijks worden ondersteund, ontvangen hun ondersteuning door
het gehele jaar heen. Alle financiële middelen worden via eigen contactpersonen ter plaatse
gedistribueerd. De contactpersonen zijn sociale werkers, missionarissen, zendelingen en
zusters.

3

De contactpersonen geven jaarlijks een update van de stand van zaken rondom de gezinnen.
De donateurs krijgen hier persoonlijk bericht van.
Incidenteel worden gezinnen gewisseld. Dit kan voorkomen indien een gezin geen hulp meer
behoeft omdat zij inmiddels zelfredzaam zijn. Tevens is de duur dat gezinnen hulp kunnen
ontvangen beperkt. Vooralsnog is deze termijn op tien jaar gesteld.
Bij de keuze van de gezinnen wordt geen onderscheid gemaakt in religie.
Incidenteel zijn contactpersonen in Nederland. De stichting probeert dan een bijeenkomst
met donateurs te organiseren, zodat deze uit eerste hand de stand van zaken kunnen
vernemen.

Projecten
Naast de financiële adoptie van arme gezinnen steunen wij kleinschalige projectjes die ons
worden aangereikt door onze contactpersonen in de diverse ontwikkelingslanden. Het zijn
projectjes, die mensen helpen om weer eigen benen kunnen komen te staan en niet meer
afhankelijk zijn. Dit soort hulp is enigszins te vergelijken met de zogenaamde microkredieten,
waar sommige grotere instellingen mee werken. De financiële bijdrage die wordt gegeven
bedragen kan doorgaans enkele honderden tot een paar duizend euro bedragen.
Omdat de verzoeken die de stichting ontvangt soms van onbekenden komen, verifieert de
stichting altijd of het verzoek valide is. Dit gebeurt door aanvullende vragen te stellen en
documenten over te laten leggen. Indien een bijdrage voor een project wordt geleverd, dient
door de ontvanger een terugkoppeling te worden gegeven over het verloop en het resultaat
van het project.

Incidentele hulp
De stichting kent ook projecten van humanitaire aard, waarbij acuut hulp nodig is. Dit kan
bijvoorbeeld voorkomen bij natuurrampen, ernstige ziekte, bosbranden, etc. De incidentele
hulp betreft doorgaans kleine bedragen, tenzij een donateur met een extra bijdrage een
speciaal verzoek doet.

4. Waar de stichting opereert
De stichting is werkzaam in de volgende landen : Brazilië, India, Venezuela, Rwanda, Haïti,
Mozambique, Indonesië, Congo, Kenia, Guatemala. Bolivia, Filippijnen, Zuid-Afrika, Gambia

5. Beheer van de financiële middelen
De stichting beheert de aan haar toevertrouwde financiële middelen zelf. De middelen worden op
een aantal bankrekeningen gestald, er wordt niet belegd.
Jaarlijks wordt een jaarverslag uitgebracht. Alle inkomsten en uitgaven worden jaarlijks via een
jaarrekening gepubliceerd op de website van de stichting.

7. Toekomstvisie
Het bestuur werkt ernaar toe om de stichting te continueren en uit te bouwen ten behoeve van de
hulpverlening in de meest uitgebreide vorm. Het aantal donateurs is in de afgelopen jaren
afgenomen en het blijft moeilijk om nieuwe donateurs te vinden. De doelstelling van de stichting
blijven echter onverminderd van kracht en de stichting blijft streven naar het helpen van de
allerarmsten in de derde wereld.
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8. Overige gegevens
Gegevens van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie:
•
•
•
•
•
•
•

Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 41088422.
ANBI-erkend met RSIN nummer 805483792
ING bank NL41 INGB 0004448769
Rabobank NL18 RABO 0188253548
Secretariaat Molenstraat 7, 5691AH, Son en Breugel
Email adres: administratie@gezinsadoptie.nl
Website www.gezinsadoptie.nl
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