
Beleidsplan 2021 van stichting Masanga Nederland.

Vooraf

Het volgende beleidsplan geeft een overzicht van de beoogde activiteiten en doelstellingen van
de stichting in het jaar 2021.

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, jaarverslagen en contactgegevens

- Stichting Masanga Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen
onder nummer 14107805

- De stichting heeft ANBI status, het fiscaal nummer is 8201.38.368
- Jaarverslagen worden gepubliceerd op de website www.masanga.nl
- Contacten met de stichting verlopen via de website www.masanga.nl, via het mailadres

masanganederland@gmail.com of via het adres Burgemeester Tijmesstraat, 7822 EG te
Emmen.

Bestuur

Het bestuur van Masanga Nederland beoogt om in 2021 minimaal 4 keer bijeen te komen voor
de bestuursvergadering. Het bestuur van stichting Masanga Nederland bestaat uit vijf leden:

- Frank van Raaij, voorzitter en penningmeester
- Marco Versluis, secretaris
- Anne Marie de Soet, lid
- Hanna Mathéron, lid
- Jonathan Vas Nunes, lid

Doel van de stichting

Het verlenen van financiële/materiële ondersteuning aan de verdere ontwikkeling en in het
bedrijf houden van Masanga Hospital te Masanga, Sierra Leone. De kerndoelen die daarbij
aansluiten zijn, het bijdragen in;

- De bedrijfskosten (running costs) van het ziekenhuis
- Het opzetten van en/of meewerken aan specifieke projecten passend binnen het kader

van de ontwikkeling van het ziekenhuis
- Het opleiden van medisch personeel

Activiteiten 2021

- Fondsen werven bij particulieren en bedrijven om bij te dragen aan de lopende kosten
van Masanga Hospital

- Sponsoren zoeken voor studenten in medische opleidingen ten behoeve van Masanga
Hospital

- Beheren fondsen en overzien van uitvoering meerjaren project in samenwerking met
AFAS foundation
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- Website actualiseren / aansluiten bij internationale website
- Ondersteuning van tropenartsen werkzaam bij Masanga Hospital in de vorm van

intervisie in samenwerking met Capacare.
- Borging van de internationale samenwerking met andere organisaties verbonden aan

Masanga Hospital. Afvaardiging van Masanga NL in de vorm van Frank Van Raaij als
contact persoon binnen de board.

Financiën

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Algemeen:
- Het bestuur van de stichting geniet geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van

activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel
mogelijk.

- De penningmeester doet betalingen aan crediteuren welke eventuele levering hebben
gedaan en zorgt voor het financieel jaarverslag. Na goedkeuring van het voltallige
bestuur wordt het financieel jaarverslag gepubliceerd op www.masanga.nl

- De stichting ontvangt rente van de rekening van de Rabobank.
- Indirecte kosten zijn minimaal en hebben voornamelijk betrekking op uitgaven als

administratie- en bankkosten, promotiemateriaal en eventuele kleine kostendeclaraties
van bestuursleden (bijv. reiskosten).

- Bijdragen aan lopende kosten van Masanga Hospital worden gemaakt via de
bankrekening van de overkoepelende organisatie Masanga Hospital Rehabilitation
Project, welke in Denemarken gevestigd is.

- Verzekeringen te behoeve van deel van de uitgezonden Nederlands tropenartsen worden
vanuit de stichting rechtstreeks betaald aan de betreffende verzekeringsmaatschappijen.

Fondswerving:
- Werven van particuliere donateurs
- Werven van donateurs in het bedrijfsleven
- Verzamelen van materiële middelen ten behoeve van Masanga Hospital
- Samenwerking en/of ondersteuning van andere organisaties zoeken
- Donaties bij voorlichting en evenementen waar de stichting vertegenwoordigd is
- Verkoop van rond Masanga vervaardigde materialen

Besteding van het vermogen:
- Stichting Masanga Nederland zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs

nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de
doelstelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater
of schenker dit heeft bepaald. Stichting Masanga Nederland dient haar vermogen
conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.

- Donateurs ondersteunen Masanga Nederland door eenmalige of periodieke bijdragen. Zij
kunnen voor hun bijdrage(n) eventueel een bestemming aangeven voor een project.
Hiertoe zal het bestuur eerst in overleg gaan met het internationale en/of lokale bestuur
van het ziekenhuis. Indien een project is afgerond en er is een surplus, behoudt de
stichting het recht dit te besteden aan een volgend project of lopende kosten.

- Bij eventuele ontbinding van de stichting zullen, na vereffening van eventuele schulden,
de resterende bezittingen worden gedoneerd aan een algemeen nut beogende instelling
met gelijkwaardige doelstelling.
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Voorzitter Secretaris
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