Beleidsplan
1. Algemene informatie
Naam
RSIN / fiscaal nummer
ANBI-status
Adres
Telefoon
E-mailadres
KvK nummer
IBAN nummer

: Stichting Red Road Foundation
: 8577.55.778
: per 5 juli 2017
: Akkerwal 17, 6017 AW Thorn
: 06 54 612 667
: info@redroadfoundation.com
: 69152748
: NL10 RABO 0322 7388 57

2. Beleid en strategie
Aanleiding
Veel jonge opgeleide Oegandezen komen terecht op een arbeidsmarkt met grote werkloosheid en
hebben daardoor weinig kan op een waardig bestaan met perspectieven. Volgens deskundigen doet
de overheid te weinig aan de creatie van banen en ontbreekt het Oegandezen aan vaardigheden
voor ondernemerschap. Daardoor worden te weinig ondernemingen gestart en uitgebouwd met als
gevolg dat er te weinig nieuwe banen ontstaan.

Doelstelling
Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de Oegandese bevolking door banengroei te stimuleren
en daarmee de werkloosheid te verkleinen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of
aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en
heeft geen winstoogmerk.

Activiteiten
Om deze doelstelling te bereiken richt Red Road Foundation zich op:
•
•
•

het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden van jonge scholieren en studenten
teneinde toekomstige ondernemers en ondernemende werknemers te creëren;
het ondersteunen van ondernemers bij het uitbouwen van hun onderneming teneinde
langdurige financiële groei en banen te creëren;
het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimte zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Fondsenwerving en -beheer
Red Road Foundation vindt het belangrijk om donateurs concreet te betrekken bij haar activiteiten.
Daarom vindt fondsenwerving plaatst via campagnes gericht op de bovenstaande activiteiten en
vormgegeven in concrete ‘pakketten’ zoals:
•
•

laat een kind een jaar deelnemen aan het onderwijsprogramma voor €20;
laat een ondernemer deelnemen aan de driedaagse business clinic voor €100.

Via social media wordt aandacht gevraagd voor de activiteiten van de Stichting. Geïnteresseerden
kunnen hun donaties doen via de webshop op www.redroadfoundation.com en de afrekenmodule
van iDeal. Alle donaties kunnen alleen giraal plaatsvinden. De Stichting heeft geen chartaal geld.
De donaties gaan 100% naar de doelen in Oeganda en worden alleen besteed in Oeganda. Op deze
wijze hebben de donaties een dubbele werking: ze komen 100% ten gunste van jonge Oegandezen
en 100% ten gunste van de Oegandese economie. Donateurs worden periodiek via e-mail en social
media geïnformeerd over de voortgang en resultaten van hun donatie.
Alle overheadkosten van de Stichting Red Road Foundation worden door de bestuursleden betaald
uit prive middelen. Bestuursleden en vrijwilligers die namens Red Road Foundation naar Oeganda
reizen betalen de reis- en verblijfkosten uit eigen middelen.
Het bestuur stelt jaarlijks een plan op met daarin de geplande activiteiten, de daaraan gerelateerde
kosten en de bekostiging uit nieuwe fondsenwerving of eerder opgebouwde reserves. Het jaarplan
en de daarin opgenomen begroting dient met 100% van de stemmen te worden aangenomen door
het bestuur en wordt gepubliceerd op www.redroadfoundation.com.

3. Bestuur en vermogensbeschikking
Het bestuur bestaat uit de volgende (onbezoldigde) personen:
•
•
•
•
•

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

: Kim Deneer-Adriaans
: Lars Deneer
: Fraukje van Lieshout
: Ruud Corstjens
: Esther Nijessen

De statuten van de Stichting zijn opgesteld in overeenstemmingen die de eisen voor een ANBI-status
(u kunt de statuten vinden op www.redroadfoundation.com). De inspecteur van de Belastingdienst
heeft de ANBI-status toegekend aan de stichting. In de statuten is o.a. geregeld dat bestuursleden
niet afzonderlijk kunnen beschikken over het vermogen van de instelling en ook geen overwegende
familiebanden kunnen hebben. Een aantal passages zijn onderstaand ter verduidelijking opgenomen:
•

•

•

Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een
familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met
de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere
levensgezel.
In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zover in deze
statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van
stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de
benoeming van personen, dan beslist het lot.
Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging, fusie, splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2
Burgerlijk Wetboek, omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm of ontbinding van de
stichting, wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.

•

•

•
•

Een besluit van het bestuur tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2,
het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 7 lid, het vaststellen, wijzigen
of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 9, het vaststellen of wijzigen van een
beleidsplan, wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan
geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van
gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders,
van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn.
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan
een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Voor overige informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar de statuten van de Stichting die u
kunt vinden op www.redroadfoundation.com.
De Stichting werkt samen met onafhankelijke adviseurs in Oeganda, te weten Fr. Dr. Ambrose John
Bwangatto en Sr. Hilda Bamwine. Beide adviseurs zijn door hun status in de katholiek kerk volstrekt
onafhankelijk en hebben een zeer gedegen kennis over de cultuur, werkwijzen, instituties en
economische status van Oeganda. Zij dragen nieuwe ideeën voor doelgroepen en activiteiten aan en
houden, naast de bestuursleden en andere vrijwilligers, ter plekke toezicht op de voortgang van de
projecten.
De Stichting heeft geen Raad van Toezicht.

4. Financiën
Onderstaand de begroting van de Stichting Red Road Foundation voor de jaren 2017 tot en met 2019
(bedragen in Euro’s):
BEGROTING - RED ROAD FOUNDATION

2017

2018

2019

INKOMSTEN
Donaties particulieren
Donaties bedrijven
Subsidies
Fondsen
Bijdragen door bestuursleden
Totaal

500
1.100
1.600

6.000
2.500
1.000
5.000
1.750
16.250

9.000
4.500
2.000
5.000
2.250
22.750

UITGAVEN
Business Clinic
Junior Achievement Company Program
Marketing (website, facebook, filmproducties etc)
Overige kosten (contributies, advies, bankkosten etc)
Totaal

500
1.000
100
1.600

4.500
10.000
1.500
250
16.250

4.500
16.000
2.000
250
22.750

-

-

-

SALDO

Reis- en verblijfskosten van bestuursleden en vrijwilligers worden uit prive middelen betaald.

De Stichting is opgericht op 5 juli 2017 en is gestart zonder vermogen. De Stichting stelt zich ten doel
om in de periode 2017 tot en met 2019 budgetneutraal te werken en wilt focussen op de uitvoering
van de geplande programma’s om daarmee de Stichting op de kaart te zetten en operationeel te
krijgen. Indien de inkomsten in deze periode hoger zijn dan begroot, dan zal het overschot worden
toegevoegd aan de reserveringen en in latere jaren worden ingezet binnen de kaders van de
doelstelling.

