Beleidsplan en begroting Stichting “Climbing the right tree”
Zoals vastgesteld op de bestuursvergadering van 4 december 2017 in den Haag

Oprichting
Stichting “Climbing the right tree” is opgericht op 13 November 2017 en is geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 70071454. Het bestuur van de Stichting heeft dit
beleidsdocument vastgesteld in zijn vergadering van 4 December en zal het document jaarlijks
evalueren en indien nodig herzien.

Bestuur
Het bestuur van Maxim Nyansa bestaat uit de volgende personen:
Klaas Brongers

Voorzitter

Diana van der Stelt

Secretaris

Julie Bissonnette

Penningmeester

Doel
“Climbing the right tree” heeft als doel het creëren van loopbaankansen voor jonge mensen in Afrika
door middel van ICT-Vaardigheden.

Strategie
De Stichting realiseert de komende drie jaar haar doelstelling door het financieel en praktisch
ondersteunen van
-

Geïntegreerde programma’s voor de transformatie van het onderwijs in West Afrika
Trainings- en arbeidsmarktprogramma’s voor jonge afgestudeerden in ICT uit arme gezinnen,
die weinig kans maken op de arbeidsmarkt.

De Stichting maakt voor het realiseren van zijn doelen in West Afrika gebruik van samenwerking met
Maxim Nyansa IT Solutions Foundation gevestigd in Accra. Deze NGO geregistreerd onder Ghanees
recht draagt zorg voor de uitvoering van door de Stichting gefinancierde projecten in Ghana.
Daarnaast kan de Stichting besluiten om samen te werken met andere niet-winstbeogende
instellingen met een vergelijkbare doelstelling voor zover dat bijdraagt aan de doelstelling.
Zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten heeft de stichting geen winstoogmerk. Verder is statutair
vastgelegd dat ieder batig liquidatiesaldo van de stichting ten goede moet komen aan een ANBI met
een vergelijkbare doelstelling of aan een organisatie in het buitenland met een vergelijkbare
doelstelling.

Werkzaamheden van de Stichting
De stichting verricht ter ondersteuning van haar doelstelling de volgende werkzaamheden:
•
•
•

•

Het werven van vrijwilligers die als IT trainer naar Afrika worden uitgezonden
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met bedrijven en onderwijsinstellingen in
Nederland die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling
Het organiseren en verlenen van professionele ondersteuning van zijn zusterorganisatie in
Ghana bij de vakinhoudelijke ontwikkeling van trainingsprogramma’s en onderwijsinnovaties
gericht op het onderwijs in West-Afrika.
Het werven van donaties van ICT hardware (in natura) en opslag en verscheping naar
bovengenoemde programma’s.

Meer informatie over de werkzaamheden van de Stichting en de zusterorganisatie in Ghana zijn
te vinden op de website www.climbingtherighttree.com en www.maximnyansa.com

Het werven van gelden
De Stichting werft gelden van particulieren, bedrijven en vermogensfondsen ten behoeve van de
realisatie van de doelstelling via bovengenoemde programma’s.

Het beheer van vermogen
De Stichting werft gelden met het doel deze op korte termijn (binnen één jaar) te besteden aan
programma’s in Afrika en heeft als doel het eigen vermogen beperkt te houden tot een voor de
continuïteit van de organisatie noodzakelijke waarde.

Bestedingsbeleid
In principe besteedt de Stichting zo min mogelijk middelen in Nederland. Elk jaar wordt een
begroting opgesteld die erop gericht is een bijdrage te leveren aan de bureaukosten van onze
samenwerkingpartner “Maxim Nyansa IT Solutions” in Ghana, zodat we zeker zijn van een
professionele uitvoering van de door ons gewenste projecten ter plaatse.
Programma’s in Afrika worden verder uitgevoerd op het moment dat daarvoor via
fondsenwerving de noodzakelijke middelen zijn ontvangen of toegezegd. Deze worden een jaar
vooruit gepland waarna de noodzakelijke fondsenwerving zeer gericht wordt uitgevoerd en elk
project wordt uitgevoerd zodra de betrokken middelen voorhanden zijn.
De Stichting streeft ernaar om ook in Afrika verschillende belanghebbenden actief te betrekken
bij de projecten die met haar middelen worden uitgevoerd en er zo voor te zorgen dat de lokale
gemeenschap zich verantwoordelijk voelt voor het behoud van de projectresultaten. Door
middel van zogenaamde “memoranda of understanding” worden afspraken gemaakt over de
bijdragen van betrokken donor partijen.

Beloningsbeleid
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
Bestuursleden en vrijwilligers kunnen sobere gemaakte onkosten declareren. Vrijwilligers en
bestuursleden die naar Afrika reizen voor programma’s die door de Stichting zijn gefinancierd
dragen hiervoor zelf de bijhorende reiskosten. Zij kunnen voor eventuele fiscale aftrekbaarheid
van deze kosten gebruikmaken van de ANBI status van de Stichting.
De Stichting streeft ernaar niet alleen te werken met een onbezoldigd bestuur maar ook om zijn
werk zoveel mogelijk door vrijwilligers te laten uitvoeren, dit geldt ook voor hoogwaardig werk
door advocaten, ontwikkelingsconsultants, IT-specialisten, fondsenwervers,
onderwijsspecialisten en accountants die in onze opdracht werken.
Tegen betaling van een commercieel tarief worden alleen werkzaamheden uitgevoerd wat
betreft de hosting van de website en andere IT voorzieningen. Voortvloeiend uit onze
doelstelling wordt betaald werk bij voorkeur in Afrika uitgevoerd, zodat ook daardoor
loopbaankansen voor jonge mensen worden gecreëerd.

Doelen 2017 (2 maanden) en 2018
1. Het financieren van een gratis intensief trainingsprogramma voor jonge IT-ers uit arme
gezinnen (minstens eenmaal per jaar) en het werven van trainers die vanuit Nederland als
vrijwilliger aan deze programma’s deelnemen.
2. Het verzenden van containers met computer hardware voor projecten op middelbare
scholen (streven is 2x per jaar).
3. Het financieren van een bus die in Ghana kan worden gebruikt voor het vervoer van
computer hardware naar scholen op het platteland.
4. Het aangaan van een aantal samenwerkingsverbanden met partijen die een bijdrage leveren
aan onze doelstellingen.
5. Het mede-financieren van de bureaukosten van onze samenwerkingspartner in Ghana. Naast
“overhead” gaat het hier om twee trainers die als medewerker in dienst zijn van de
organisatie, en de kosten van een kantoor in Accra waar mede een trainingslokaal is
gevestigd.
6. Daarnaast zullen we de Nederlandse fondsenwerving ter hand nemen voor de financiering
van projectvoorstellen van onze samenwerkingspartner in Ghana.
7. We ondernemen in Nederland PR activiteiten die onze doelstelling ondersteunen, onder
andere door middel van een ambassadeursnetwerk.

Begroting 2017 (2 maanden) en 2018
Inkomsten

€

Giften individuen
Major donor
trainingsprogramma
Donors voor scholen
programma’s
Donaties voor
hardware en logistiek

Totaal

Uitgaven
25.000 Eigen algemene kosten
25.000 PR materiaal
100.000 Vaste bijdrage zuster
organisatie Accra
20.000 Donatie voor
trainingsprogramma
Donatie transport bus
Kosten opslag en container
vervoer in Nederland
Cofinanciering
schoolprojecten
170.000 Totaal

Publicatieplicht
De stichting voldoet aan zijn publicatieplicht door middel van de website
www.climbingtherighttree.com

Den Haag, 4 December 2017

€
1.000
2.000
15.000
25.000
18.000
14.000
95.000
170.000

