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Beleidsplan
Ontzettend fijn dat u de moeite neemt om ons beleidsplan door te
nemen. We vinden het een eer dat u de tijd neemt meer over onze
stichting te weten te komen. Met dit beleidsplan hopen we
duidelijkheid te verschaffen over hoe wij werken, voor wie wij ons
inzetten en op welke manier wij fondsen werven.
De activiteiten van stichting Face This
Face This zet zich in voor kleine, gemarginaliseerde schooltjes in
Indonesië door middel van het renoveren van vervallen
schoolgebouwen en het waar nodig uitbreiden van de bestaande
schoolfaciliteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van extra
klaslokalen. Daarnaast proberen we ook zoveel mogelijk cursussen
voor de leraren te organiseren en uiteraard de schooltjes van goed
lesmateriaal te voorzien. De opbrengsten van de shirts worden direct
aangewend om de projecten in Indonesië te ondersteunen.
De manier waarop we geld werven: T-shirts
Bovenstaande activiteiten kunnen wij financieren met een bijzondere
T-shirtlijn waarbij de kinderen van die schooltjes, met zelfgemaakte
tekeningen, de T-shirts zelf (mede) vormgeven. De opbrengst van elk
shirt komt ten goede aan hun school en elke T-shirt collectie staat in
het teken van één specifiek schooltje. Zo weet de drager van het shirt
precies naar welke school zijn/haar geld gaat.
Werkwijze
Omdat voor elke school die we ondersteunen een speciale Tshirtcollectie ontworpen wordt, bezoeken we altijd elk nieuw schooltje
om zodoende tekeningen van de leerlingen van die school in te
zamelen. Tijdens dit bezoek inventariseren we ook, samen met de
school, wat de behoeften zijn. Op basis van hun wensenlijst en de
bijbehorende kosten, bepalen we hoeveel T-shirts/collecties er
gemaakt moeten worden.
Besteding van het vermogen
Wanneer het benodigde bedrag bijeen met de verkoop van de T-shirts
gehaald is, kan de renovatie of de aanleg van een nieuw
schoolgebouw beginnen. Deze activiteiten delen we op in 2 of 3 fases.
De school krijgt elke keer een deel van het budget wanneer een fase
succesvol afgerond is totdat het gehele project volledig afgerond is. Zo
proberen we zoveel mogelijk controle over het budget te houden.
Scholen
Sinds de oprichting in 2008 heeft Face This met haar T-shirt concept
drie schooltjes weten te ondersteunen: Duduk Atas (Lombok), SDK
Pusu (Flores) en Darul Funun (West-Java). Via onze inspanningen
hebben we een kleine duizend leerlingen van goed onderwijs kunnen
voorzien.
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Het bestuur
Face This wordt bestuurd door een klein maar divers team van
gedreven professionals.


Jos van der Hoek: co-founder
online marketeer bij uitgeverij Scriptum



Jelka Priem: co-founder
juf van groep 6,7 en 8 op Montessori basisschool Maassluis



Mark van Vliet: penningmeester
controller bij Lely



Stefan Da Costa Gomez: bestuurslid
freelance art director

Jaarrekening
Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het
door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening
verschijnt jaarlijks vóór 1 mei. Deze is volledig openbaar en te vinden
op de website.
ANBI status
Reeds bij de oprichting van 2008 kende de Belastingdienst stichting
Face This de ANBI status toe. Het fiscaalnummer van Face This is
820079327.
Contactgegevens
De stichting is gevestigd aan de Cornelis Muschstraat 20 te Rotterdam,
Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 24446540.
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