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1. Inleiding 

 
In dit beleidsplan legt de Stichting True Grasses Uganda haar beleidsvoornemens vanaf de 
periode augustus 2013 neer.  
Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van giften en sponsoren die 
ter beschikking komen. 
Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar 
beleid dienen aan te passen.  
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid, concentreert de Stichting zich op haar 
statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel ‘Het ondersteunen van de projecten in Uganda en de 
rest van Oost-Afrika van de stichting “True Grasses” geregistreerd in Uganda, op zowel financieel gebied 
als ook op het vlak van dienstverlening’. 
 
De Stichting is opgericht op 5 juli 2013. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het 

nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met een voorzitter, een secretaris 
en een penningmeester. Hiertoe heeft het bestuur onder meer vergaderd hoe zich in te zetten om geld in 
te zamelen voor de projecten in Uganda en de rest van Oost-Afrika.  
 
 

2. Werkzaamheden 
 

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel ‘Het ondersteunen van de projecten in Uganda en de rest van Oost-Afrika van 
de stichting “True Grasses” geregistreerd in Uganda, op zowel financieel gebied als ook op het vlak van 
dienstverlening’. 
 
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de 
werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is aangemerkt als 
algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.  
 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit mevrouw Annerose Fredrik, als voorzitter, mevrouw 
Mathilde van der Meer-Hoekstra, als Penningmeester en mevrouw Janske Messchendorp-Meerkerk, als 
Secretaris.  
 
Activiteiten 
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van de organisatie True Grasses Uganda 
gevestigd en geregistreerd in Uganda onder nummer 3179. 
 
Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien 
zijn: 

o Markten op 30 en 31 Augustus in Assen 

o presentatie op scholen voor een sponsorloop 

o presentatie in kerken voor sponsoring 

 
Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven. 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Werving van gelden 

 
De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is afhankelijk van hun inzet en giften van sponsors. 

Naast de giften van de sponsors, verwacht de Stichting giften d.m.v. het vergroten van de 
naamsbekendheid van de Stichting, eventuele mailings van nieuwsbrieven naar familie en een brede 
kring van bekenden en bijvoorbeeld het benaderen van bedrijven die de Stichting de benodigde 
financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in 

hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven etc.  

 
De Stichting heeft in het verleden al haar inkomsten uit giften van privé verkregen. De Stichting zal gaan 
onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op eventuele subsidies ter 
ondersteuning van haar werkzaamheden. 
 
De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier, door middel 

van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc. 
 
Naast donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of 
incidentele donaties aan te trekken. 
 
De Stichting is tot aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet 
inkomstenbelasting 2001. Indien zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties 

ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal 
gefaciliteerd plaats te 
laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een 
aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om 
ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen. 
 

4. Beheer van gelden 
 

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min 
mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als 
bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en 
overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen 
rekening genomen. 
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij 
door de Stichting worden ontvangen. 
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen 
renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. 
 

5. Besteding van gelden 
 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling 
verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd  
in de projecten van Uganda en de rest van Oost-Afrika.  

Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij 
dit vermogen beleggen in defensieve fondsen. 
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun 
diensten. 

 



 

 

 
Bijlagen: 

 Statuten 
 Jaarrekening 
 Uittreksel Kamer van Koophandel 


