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Hoe zorgen we voor een sterke organisatie die optimaal steun 

kan bieden aan ons DOEL !   
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1.Inleiding: 

Stichting Sama-Sama Foundation is officieel opgericht op 21 maart 2003 bij Actus Notarissen te 
Opmeer. 

Omdat de oprichters al sinds 1997 enkele gezinnen hielpen op het eiland Bali met een bijdrage te 
geven voor de schoolkosten, realiseerde zij zich dat dit niet eeuwig kan. Immers als er iets zou 
gebeuren met hun beiden, zou het schoolgeld wegvallen en konden de kinderen mogelijk hun 
opleiding niet afmaken. Dit zou voor altijd zonde zijn en hun toekomst belemmeren. 

Daarom werd er besloten om verder te gaan in een stichting. Dit werd gedaan samen met dochter 
Linda. 

Omdat we toch meer kansarme kinderen wilden helpen was er ook meer geld dan het startkapitaal 
nodig, moesten er donateurs gezocht worden en werd er een website opgezet. 

Om de werkzaamheden op Bali te controleren en stimuleren werden de vertrouwde Balinezen  
Donald en Tirta benaderd om dit voor ons te doen. Tot ieders vreugde stemden zij hier meteen 
mee in en doen ze dit naar volle tevredenheid. Dit is prettig om de mensen en het onderwijs op 
Bali nog beter te begrijpen. 

De kosten die de stichting moet maken voor abonnementen, KvK lidmaatschap, reklame en 
portokosten etc worden zoveel mogelijk geheel betaald door de oprichters en komt dan niet ten 
laste van de Stichting. Er worden geen vergoedingen/salarissen verstrekt. 

Er wordt een Nieuwsbrief gemaakt die minimaal 1 maal per jaar naar de donateurs gaat om hen zo 
op de hoogte te houden van ons stichtingswerk. 

Dit beleidsplan is gemaakt om een leidraad te krijgen over de werkwijze en denkwijze van de 
Stichting en zo een handvat te geven voor de toekomst. Het bestuur zal zijn uiterste best doen om 
de doelstellingen van de Stichting zo goed mogelijk uit te voeren. 
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2.Doelen: 

Het doel is om zoveel mogelijk kinderen van 6 tot 18 jaar een toekomst te geven door ze een 
schoolopleiding of culturele cursus te laten volgen zodat zij later  kunnen voorzien in hun eigen 
levensonderhoud. 

De mensen in waarde laten, niet veranderen maar hun zelf laten blijven. Wel de ouders 
verantwoordelijkheid laten houden naar de kinderen toe. 

Om dit te bewerkstelligen zoeken we naar donateurs/fondsen om ons te helpen dit financieel te 
behalen. 

Voor de doelen hanteren we de 5 pijlers van Stichting Sama~Sama Foundation. 

# STRUCTUUR 

Een kind krijgt door onderwijs duidelijkheid en regelmaat in zijn leven,                                                                                                                                                                                                                                                                                             
dit geeft zekerheid en hoop. 

# KENNIS 

     Onderwijs is kennis vergaren om in de wereld van nu een eigen bestaan op te bouwen. 

# LEVENSONDERHOUD 

     Onderwijs geeft meer inzicht in wat de maatschappij te bieden heeft,                                            
daardoor meer kansen om in eigen levensonderhoud te voorzien. 

# SOCIALE VAARDIGHEDEN EN OMGANGSVORMEN 

     Door normen en waarden stel je een kind in staat om met mensen om te gaan.  
 Behandel een ieder zoals jij behandeld zou willen worden. 

# VERANTWOORDELIJKHEID 

     Onderwijs maakt zelfverzekerder. Kunnen zeggen en laten zien wie ze zijn en wat belangrijk is    
in de maatschappij. Hierdoor wordt men ook verantwoordelijk voor de maatschappij waarin 
men leeft. 
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3.Projecten: 

Kansarme gezinnen met 2 of meer kinderen een compensatie geven voor de schoolkosten van de 
Elemenairy School.( lagere school) 

Kinderen die willen leren door te laten stromen naar de Secundairie school, hiervoor is een 
compensatie voor schoolkosten. ( voortgezet onderwijs) 

Indien de geldende middelen er zijn, kunnen kinderen door naar de High school en ontvangen zij 
hiervoor een compensatie voor de schoolkosten.(vervolg hoger onderwijs) 

Incidentiëel kan er besloten worden als het geld er voor beschikbaar is, een kind door te laten 
gaan naar de universiteit of een ander Hoger onderwijs/ Beroepsonderwijs cq universiteit.  

Als een kind het fijn vindt, kan er een vergoeding gegeven worden voor een culturele cursus 
bijvoorbeeld dansen of kunst. 

Elementary scholen een bijdrage geven per gesteund kind om zo benodigde lesspullen te kopen 
voor de klas van het gesteunde kind. Hierdoor profiteert de hele klas ervan en beperk je de 
onderlinge jaloezie. 

Extra projecten te organiseren wanneer de financiëen goed zijn, zoals boeken, sportartikelen om 
leren/school aantrekkelijk te maken.  

De verstrekte compensatie staat in de bijlage. 

 

4.Realisatie doelstelling. 

De doelstelling kunnen we realiseren door inzet van onbetaalde vrijwilligers in Nederland  en ter 

plaatse op Bali Indonesie, die de Stichting een warm hard toedragen. 

Ter plaatse op Bali zijn dan ook  2 goede en betrouwbare vrijwilligers  die de projecten begeleiden 

en sturen in beide richtingen namens het bestuur. Ook kunnen zij ons adviseren en indien nodig 

snel handelen namens de Stichting. 

Hoog in het vaandel van de Stichting staan Openheid, Persoonlijkheid, Eerlijkheid  en Directheid. 

Alle gegevens betreffende de Stichting zijn voor iedereen opvraagbaar of rechtstreeks te zien. 

Omdat de kosten nihil zijn, komen de inkomens bijna volledig ten bate van de Stichting. 
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5.Werving financiele middelen: 

Om aan middelen te komen ontplooit de Stichting diverse activiteiten zelf, als verkoopkraam op 

rommelmarkten, Verkoop zelf gemaakte kaarten, boekenwinkeltje op boekwinkeltjes.nl, geld terug 

acties, voorlichting, etc. 

Zetten wij een link op onze website voor reclame, informatie en donatie. 

Doen we mee met de Vriendenloterij waarvan de helft van de inleg wordt uitbetaald aan onze 

Stichting als vast inkomen. 

Schrijven we indien nodig fondsen, middenstand en particulieren aan om een bijdrage of steun 

voor een project.  

Delen flyers uit op markten, bij verenigingen, geven voorlichtingen en doen aan verkoop van 

gebruikte goederen en wenskaarten op markten. 

Zorgen we voor een zo gunstig mogelijke veilige rente van ons banktegoed zonder dat dit mag 

worden belegd, het moet dus een gegarandeerde spaarrekening zijn. 

We voeren een donateurs administratie en jaarlijks schrijven we de donateurs aan om weer te 

doneren. 

We brengen een Nieuwsbrief uit die mensen aanzet om mee te doen en geld te doneren voor de 

projecten. 

Alle kosten behalve de bankkosten en boekhoudkantoor worden zoveel mogelijk door de 

oprichters prive betaald. 
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6.Communicatie, informatie en promotie: 

Communicatie, informatie en promotie  verloopt via de minimaal 1x per jaar uitkomende 

Nieuwsbrief naar  de donateurs. 

Laatste Nieuwsbrieven staan op de website. 

Reclame maken bij familie en bekenden. 

Persberichten verschijnen in weekbladen. 

Reclame en informatie uitdragen op rommel/kofferbak markten. 

Onze website zo veel mogelijk uitdragen. 

Mailingen versturen naar dorpsgenoten en bedrijven. 

Open en persoonlijk werken. 

Communicatie naar Bali gaat per brief, e-mail whats-app en SMS. Hierdoor kan er snel worden 

gereageerd en gehandeld. 

 

7.Organisatie: 

De Stichting bestaat uit 5 vrijwillige bestuursleden; 

Cas van Dijk   Voorzitter 

Toos van Dijk-Spekking Penningmeester 

Linda van Aken          Secretaris. 

I Negah Redana (Donald)    Lid 

I Wajang Tirta                       Lid 

 

Verder hebben we  vrijwilligers voor hulp bij evenementen etc. 

Op Bali hebben we 2 bestuursleden. 
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8.Stichting gegevens: 

De stichting is opgericht 21 maart 2003 bij acte van Actus Notarissen en ingeschreven bij de KvK. 

De stichting heeft van de belastingdienst de ANBI status gekregen wat inhoud dat de giften en 
donaties door de gevers van hun inkomstenbelasting mag worden afgetrokken. 

De stichting heeft een Goed Doel status en behoeft dus geen belasting af te dragen. 

We hebben een eigen webadres en bijbehorende e-mail account. 

www.sama-sama.nl    info@sama-sama.nl 

 

 

 

9.Contactmiddelen: 

De Stichting kan benaderd worden, rechtstreeks. 

Via postadres Bosstraat 36 app 4  1731SE Winkel 

Via telnr’s 0224-850944 en 072-5743415 

Via e-mail info@sama-sama.nl  

 

10.Toekomst: 

Van groot belang is het om de Stichting na eventueel wegvallen van de oprichters door te laten 

gaan en de gestarte projecten tot een goed eind te brengen. 

Dat dit nodig is voor de toekomst van de kinderen van Bali is zeker. 

Linda heeft met de 2 bali medewerkers de intentie om hier mee door te gaan. 

Sinds 2019 is de intentie om af te bouwen. De gesteunde kinderen zullen hun studie kunnen 

afmaken en er komen geen nieuwe projecten meer bij. 

Als is afgerond, zal het batige saldo overgedragen worden naar een Stichting met de zelfde opzet 

en doel en die ook een ANBI status heeft.  

 


