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Beleidsplan 2019 - 2021 Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” 
 

 
Vooraf 
 
Voor u ligt het geactualiseerde beleidsplan van Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië”. Dit plan heeft 
betrekking op het te voeren beleid in de jaren 2019 tot en met 2021. Het plan omvat een overzicht 
van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het 
plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en wordt frequent geactualiseerd.  
 
Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, correspondentie en contactgegevens 
 
Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” is een stichting en is ingeschreven te Amsterdam onder 
nummer 34325359 als Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië”, adres Wingerd 9, 1944NA Beverwijk. 
Het fiscaalnummer is 8204 18 511. De stichting beschikt sinds 3 februari 2009 over de ANBI status. 
 
Correspondentie en contacten met de stichting verlopen via de secretaris van het bestuur, Cor de 
Reus, info@demsteuntethiopie.nl of adres Wingerd 9, 1944NA Beverwijk.  
 
Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” bestaat uit 6 leden. 
Te weten: 
 
1. Bert Jan Rozestraten, voorzitter; 
2. Cor de Reus, secretaris; 
3. Eric Kok, penningmeester; 
4. Ron Burger, bestuurslid; 
5. Ton van der Klooster, bestuurslid; 
6. Kaleab Masresha Shiferaw, bestuurslid. 
   
Het bestuur streeft in beginsel naar uniforme besluitvorming. Een besluit wordt in ieder geval altijd 
met meerderheid van stemmen genomen. Bij een gelijk aantal stemmen wordt het voorstel 
verworpen. 
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De stichting heeft ten doel 
 
De stichting stelt zich ten doel de (financiële) ondersteuning van maatschappelijke en sociale 
projecten in Ethiopië; dit alles in de meest ruime zin. 
 
Activiteiten 
 
De Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” is actief sinds voorjaar 2009. Sindsdien zijn de volgende 
projecten tot stand gekomen:  

• Diverse projecten, gericht op verschillende scholen in Ethiopië: 
- Hiberet Kindergarten, Addis Abeba. Dit was het eerste schoolproject van de stichting. 

Hier hebben we de houten en metalen stoeltjes vervangen door kleurrijk plastic 
meubilair. Voorts werd een nieuwe kopieermachine aangeschaft en werd geïnvesteerd 
in een aantal stevige metalen bedden, zodat de kinderen niet meer op de grond hoefden 
te slapen. De speeltuin werd opgekapt en de werktuigen werden opnieuw geschilderd. 
Tenslotte werden werk- en opdrachtenboekjes voor de kinderen aangeschaft. Dit project 
is afgerond. 

- Kindergarten Abay, Addis Abeba (wijk: Kolfe Keraniyo). De kinderen in deze school zaten 
in een gebouw van uitsluitend metalen golfplaten in zeer primitieve omstandigheden. 
FIDA (Friendship for Integrated Development Association), waarmee wij frequent 
samenwerken, liet voor deze school een mooi nieuw gebouw neerzetten. De stichting 
heeft geholpen met de inrichting van de school (meubels, kasten, schoolborden, 
speelgoed en lesmateriaal). Tevens hebben wij sanitaire voorzieningen laten realiseren, 
zodat de kinderen niet meer buiten op een braakliggend terrein hun behoefte hoeven te 
doen. 

- Ewket Lehibret Primary and Secondary Public School, Addis Abeba. Deze school had 
dringend behoefte aan meubilair voor de bibliotheek (tafels, stoelen en boekenkasten), 
maar ook boeken en scheikundeapparatuur. Dit project is afgerond in 2009. 

- Kindergarten Kolloboo, Menagesha. De kinderen in deze school verblijven momenteel in 
een noodgebouw van metalen golfplaten. Wij ondersteunen deze school structureel 
vanaf 2012. Deze school ontvangt van onze stichting een jaarlijkse bijdrage van voor de 
kosten van voeding, leerkrachten en leermiddelen. Voor 2019 tot en met 2021 is deze 
bijdrage vastgesteld op € 6.000,- per jaar. 

- Primary School Biruh Tesfa, Addis Abeba. Voor deze school hebben wij een aantal 
sportvelden (voetbal, volleybal en basketbal) laten aanleggen. Tevens krijgen kinderen 
mede via onze stichting op  deze school dagelijks een ontbijt en lunch geserveerd, zodat 
ze gedurende de lestijden niet meer flauwvallen van de honger.  Onlangs is in 
samenwerking met FIDA de bouw van sanitaire voorzieningen afgerond.  Thans wordt de 
laatste hand gelegd aan een adequate watervoorziening. 

 
• Projecten ‘Katinka I en II’, gericht op de opvang van gehandicapte meisjes en jonge vrouwen 

in zowel Welkite als Addis Abeba. Deze meisjes zijn of worden ondergebracht in een 
beschermde woonomgeving en worden door middel van gerichte hulp en persoonlijke 
begeleiding in staat gesteld om zelfstandig een eigen plek in de maatschappij te vinden. 
Onze stichting ondersteunt en financiert deze activiteiten in nauwe samenwerking met 
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andere organisaties, waaronder Cordaid Nederland en FIDA. Project ‘Katinka I’ is in 2010 in 
Welkite gestart. In Addis Abeba (‘Katinka II’) wordt sinds 2014 eveneens hulp verstrekt aan 
gehandicapte deelnemers. 

 
• Sponsoring van 50 kinderen. In 2009 is de Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” gestart met 

de financiële sponsoring van 50 kinderen, afkomstig uit de krottenwijken van Addis Abeba. 
Per kind wordt vanaf 2019 jaarlijks € 100,- betaald voor de aanschaf van een schooluniform, 
contributie aan het boekenfonds en bijdrage in de kosten van levensonderhoud van het 
gezin waar het kind woont. De lokale coördinatie van dit project is in handen van mevrouw 
Rahel Masresha Shiferaw.  

 
• Ondersteuning kinderen in Tullo. Sinds 2010 is onze stichting in Tullo, een dorp in de 

omgeving van de stad Awassa (op 300 km ten zuiden van Addis Abeba), actief. Een groot 
aantal (wees)kinderen wordt daar buiten schooltijd opgevangen door enkele nonnen van de 
congregatie Ursulijnen. Zij trachten de kinderen onder meer door sport bijeen te brengen en 
zo de onderlinge saamhorigheid te verbeteren. Via onze stichting zijn de afgelopen jaren 
sportmaterialen aangeschaft. Tevens zijn met medewerking van lokale sportverenigingen uit 
Heemskerk, Beverwijk, Castricum en Uitgeest veel sporttenues beschikbaar gesteld. Ook 
hebben we de nonnen in staat gesteld een bestaande ruimte op te knappen en opnieuw als 
gemeenschappelijke ruimte in te richten met een flatscreen TV. In 2012 hebben we met elf 
deelnemers een aangrenzende ruimte opgeknapt en geschilderd. Daar worden verschillende 
activiteiten en bijbel- en taallessen voor de kinderen georganiseerd.  

 
• St. Luke’s Catholic Hospital. Dit ziekenhuis is gelegen in Wolisso  en beschikt over een College 

waar studenten een gespecialiseerde medische opleiding kunnen volgen. Wij hebben in het 
verleden via onze stichting 2 studenten gesponsord voor een opleiding verloskunde. Zij 
hebben hun medische opleiding medio 2012 afgerond. Naast financiële steun hebben we in 
het verleden ook verbandmateriaal en medische hulpmiddelen die we veelal uit Nederland 
meebrachten, verstrekt. Daar er door de Ethiopische overheid op korte afstand van dit 
ziekenhuis een nieuw algemeen ziekenhuis wordt gebouwd, hebben we dit project 
losgelaten en ons geconcentreerd op een kleine kliniek in Addis Abeba. 
 

• Kliniek Addis Abeba. Via zuster Mesereth, die we via onze contacten in Tullo hebben leren 
kennen, is in november 2017 contact gelegd met een aantal van haar collega zusters uit haar 
congregatie in Addis Abeba. Veel arme mensen uit de omgeving worden in deze kliniek met 
poliklinische hulp opgevangen. Wij ondersteunen deze kliniek met financiële hulp en 
verband- en zorgmateriaal dat we vanuit Nederland meebrengen. 

 
Sinds 2009 hebben we acht maal in wisselende groepen Ethiopië en de projecten van onze Stichting 
bezocht. De reiskosten worden daarbij telkens door de deelnemers zelf (en niet door de Stichting 
“RKVV DEM steunt Ethiopië”) betaald.  
 
Fondswerving 
 
Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de fondsenwervingsactiviteiten en zal deze dan 
ook zoveel mogelijk coördineren.  
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Door inzet van het persoonlijk netwerk zal ieder van de vrijwilligers zijn uiterste best doen om 
fondsen te werven ten behoeve van de geselecteerde projecten. In hoofdlijnen zullen de fondsen 
van de stichting worden verkregen door: 
 
-  Giften van sponsors en donateurs; 
- Verzorgen van lezingen en presentaties; 
- Opbrengsten door het organiseren van acties en evenementen, waarbij giften zullen worden 

verkregen, zaken zullen worden verkocht (Koningsdag, braderieën, viering van Ethiopisch 
Nieuwjaar, muziekfestivals) dan wel entreegelden zullen worden geheven. 

 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
Beheer van het vermogen 
 
De bestuurders en vrijwilligers van Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” genieten geen beloning of 
vergoeding bij het uitoefenen van hun bestuursfunctie of de organisatie van activiteiten namens de 
stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk, doch zal zo veel als 
mogelijk worden beperkt. 
 
De penningmeester draagt zorg voor een adequate registratie van vermogen, vorderingen en 
schulden en draagt zorg voor de praktische uitvoering van al hetgeen hiermee samenhangt 
(incasseren van gelden, maar ook verrichten van betalingen). 
 
Tijdens iedere bestuursvergadering (circa 6 – 8 vergaderingen per jaar) wordt de voortgang van het 
beheer en stand van de fondsenwerving besproken en worden ontwikkelingen, voortgang en 
bestedingen ten behoeve van en aan projecten eveneens aan de orde gesteld. 
 
Tijdens iedere bestuursvergadering neemt de penningmeester de gehele administratie mee, zodat 
ieder van de aanwezige bestuursleden steeds in staat is inzage te verkrijgen in de administratie van 
de stichting. 
 
Van iedere bestuursvergadering worden notulen gemaakt. De hierboven aan de orde gestelde zaken 
zullen in de notulen worden opgenomen. 
 
De “Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië” streeft naar volledige openheid. Dit houdt in dat er een 
regelmatige rapportage zal plaatsvinden over zowel de fondsenwerving als de onderhanden zijnde 
projecten en zal op aanvraag beschikbaar worden gesteld aan ieder die daar belang aan hecht. 
Sponsoren, vrijwilligers en andere belangstellenden worden frequent geïnformeerd door 
nieuwsbrieven met daarin opgenomen de hiervoor bedoelde rapportage. 
 
In dit kader past ook dat het financieel jaarverslag van de Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” 
wordt onderzocht door een accountantskantoor, te weten registeraccountantskantoor Stighter & 
Partners B.V. te Amsterdam, en wordt voorzien van een accountantsverklaring. Sinds 2009 heeft dit 
accountantskantoor jaarlijks de jaarrekening van de stichting gecontroleerd en van een 
goedkeurende accountantsverklaring voorzien. 
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Besteding van het vermogen 
 
Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig 
is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. 
Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling 
feitelijk te besteden aan haar doelstellingen. Hierbij is het streven om 100% van de verkregen 
middelen te besteden aan projecten die passen binnen de doelstelling van de stichting. Een aantal 
projecten wordt structureel voor een aantal jaren ondersteund. Afhankelijk van de looptijd van een 
project kan het bestuur besluiten om voor deze specifieke projecten reserveringen aan te houden. 
Deze reserveringen worden in de jaarrekening gespecificeerd.  
 
De kosten kamer van koophandel, alsmede de bancaire kosten en publiciteitskosten komen voor 
rekening van de stichting en zullen worden onttrokken aan het vermogen van de stichting. 
 
Het bestuur heeft een aantal projecten geselecteerd die passen binnen de doelstelling van de 
stichting. Onder het hoofd activiteiten is daar al nader op ingegaan. Nieuwe projecten, maar ook de 
verdere ontwikkeling van de reeds geselecteerde projecten, zullen steeds tijdens 
bestuursvergaderingen aan de orde worden gesteld. 
 
Ieder van de belanghebbende kan nieuwe projecten aandragen. Ook deze voorstellen zullen worden 
besproken binnen het bestuur en in de notulen worden vermeld. 
 
Langere termijn 
 
Zolang vrijwilligers bereid zijn zich onverkort voor de “Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië” in te 
zetten, zal de stichting haar projecten blijven ondersteunen en waar financieel mogelijk ook nieuwe 
projecten aantrekken. Evenals in de afgelopen jaren zullen sommige projecten een structureel 
(meerjarig) karakter dragen en vragen andere projecten een kortstondige, incidentele 
ondersteuning. 
 
Dit beleidsplan is unaniem goedgekeurd door het bestuur van de Stichting “RKVV DEM steunt 
Ethiopië” tijdens de bestuursvergadering van 21 augustus 2019. 
 
Beverwijk, 21 augustus 2019 
 
 
 
Bert Jan Rozestraten (voorzitter) 
 
 
 
Cor de Reus (secretaris) 
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Eric Kok (penningmeester) 
 
 
 
Ron Burger 
 
 
 
Ton van der Klooster 
 
 
 
Kaleab Masresha Shiferaw 
 
 
 
 


