
  

Beleidsplan Stichting BenG Projecten, april 2020   

 
Beleidsplan 

Stichting BenG Projecten 
Periode 2020-2024 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting BenG projecten 
Oude Velperweg 39 
6824 HB Arnhem 
secretariaat@bengprojecten.nl 
www.bengprojecten.nl 
Kvk nr. 41154578 
ANBI: 816161513 
 

mailto:secretariaat@bengprojecten.nl
http://www.bengprojecten.nl/


  

Beleidsplan Stichting BenG Projecten, april 2020   

1. Inleiding 
 

In dit beleidsplan legt de Stichting BenG Projecten(voorheen Boys en Girls Towns) haar 
beleidsvoornemens voor de periode 2020-2024 neer.  
 

Stichting BenG Projecten zet zich in voor kinderen in Zuid-India die met hun familie beneden 
de armoedegrens leven. Onze projecten hebben als doel: 

- Verbetering van scholing en ontwikkeling 
- Verhoging van levensstandaard  
- Toename van economische zelfstandigheid 

 

Sinds 2011 is de lokale NGO MERDS (Muthamil Education and Rural Development Society) 
onze partner ter plekke die de projecten initieert, uitvoert en evalueert in nauw overleg met 
het bestuur van de Stichting.  

 

2. Huidige projecten 

Het Drop Out Center biedt 6 dagen/week naschoolse opvang, onderwijsbegeleiding en een 
avondmaaltijd aan  circa 50 kinderen (veelal meisjes) tussen 10 en 16 jaar. Wij gaan voor het 
Drop Out Center cofinanciering zoeken, bij voorkeur in India, met als uiteindelijk doel een 
voortbestaan zonder bijdrage van BenG. 

Studiebeurzen voor vervolgopleidingen na de middelbare school worden op individuele 
basis toegekend voor de duur van een studie. Studiebeurzen blijven doorgaan, de nieuwe 
studiebeurzen worden niet meer individueel gekoppeld aan een vaste sponsor. 

Microkredieten worden momenteel verleend in het kader van Cows for kids (sinds 2004) en 
voor Palm leave knitting (sinds 2019). We gaan een groter deel van het budget besteden aan 
het uitzetten van  microkredieten. Dit vergroot zowel de economische zelfstandigheid van de 
doelgroep en maakt MERDS minder afhankelijk van BenG. Door de opbouw van een corpus 
fund blijven leningen en aflossingen circuleren en worden de administratiekosten gedekt uit 
een kleine rentevergoeding. 

Noodfonds Naast de projecten die MERDS uitvoert, heeft de Stichting een lokaal noodfonds 
van maximaal €3.000,- voor acute hulp en acute steun aan lopende projecten. Hier zijn geen 
wijzigingen in voorzien. 

Actuele en meer uitgebreide informatie over de projecten is te vinden op de website. 
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3.Fondsenwerving 

Ons donoren bestand bestaat hoofdzakelijk uit mensen die hetzij persoonlijk, hetzij via 
familie/kennissen bekenden zijn van vertegenwoordigers van de Stichting. Deze persoonlijke 
relatie willen we graag in stand houden. Extra middelen willen we verwerven door 
eenmalige acties (sponsorloop, benaderen scholen e.d.), waarvoor we de hulp van 
sponsoren  inroepen. 

Daarnaast  gaan we fondsenwerving in India een belangrijke en toenemende plaats geven. 
De vertegenwoordigers van MERDS zullen training en coaching krijgen om dit zelfstandig op 
te pakken.  

 

4. Bestuur en beheer 

 
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit Toby Frielink (voorzitter), Theo 
Waegemaekers (secretaris), Paul Heuts (communicatie), Jan Lange (penningmeester), Eva 
Boumans (fondsenwerving) en Gé Mol (vertegenwoordiging in India). De bestuurders 
ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. 
 
Het bestuur gaat in principe alleen verplichtingen aan, die volledig gedekt kunnen worden 
uit de middelen die op dat moment ter beschikking staan.  
 
Het jaarlijks geworven vermogen wordt, na overleg met MERDS over de verdeling over de 
projecten, rechtstreeks overgemaakt aan MERDS. De indirecte kosten zijn minimaal en 
hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, kosten 
van het informatiesysteem en de zeer beperkte kosten van communicatie en 
fondsenwerving.  
 
Indien BenG Projecten onverhoopt opgeheven moet worden, dan zal het bestuur een 
overnamepartner zoeken die continuïteit kan geven op de bestaande of nieuwe projecten in 
lijn met de statutaire doelstelling. 
 
De Stichting houdt zich aan alle voorwaarden om aangemerkt te blijven als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Nadere gegevens hierover zijn te vinden op de website. 
 
 
Bestuur BenG projecten 
April 2020. 


