Beleidsplan 2021 – 2025
Stichting Their Voice
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1. Stichtingsgegevens
Stichting Their Voice is gezeteld te Nijkerk, Gelderland.
Postadres in Nederland:
Kostverloren 19
3863 BA
Postadres in Ghana:
P.O. Box 216
Kpando, Volta Region
Ghana
E-mail:
Info@Their-Voice.com
Kamer van Koophandel:
32170108
Fiscaal nummer:
8222.01.835
Bankrekening:
NL05 ABNA 0523505590 t.n.v. Stichting Their Voice te Nijkerk

2. Doelstelling
Het doel van Stichting Their Voice is het stimuleren en verbeteren van duurzame
ontwikkeling in Ghana in het algemeen en in het Voltagebied in het speciaal door projecten
te ondersteunen die gebruikmaken van de kennis en kracht van de lokale bevolking en van
de lokale middelen.
De stichting tracht het doel onder meer te verwezenlijken door projecten te ondersteunen
die sterke en zwakke punten in het bovengenoemde gebied identificeren door middel van
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interviews, vergaderingen in de gemeenschappen en groepsdiscussies en de documentatie
van de behoeften en capaciteiten.

3. Actueel beleid
Het dagelijks beleid wordt gevoerd door een bestuur dat uit minimaal drie leden bestaat.
Voor de periode 2021 – 2025 is het volgende bestuur aangesteld.
Voorzitter: Mw. G. Vos
Penningmeester: Mw. J. Adjordor
Secretaris: Mw. J. Adjordor
De voorzitter is woonachtig in Ghana en houdt daarom ter plaatse toezicht op de uitvoering
van de ondersteunde projecten en de besteding van de gezonden middelen. De overige
bestuursleden zijn woonachtig in Nederland en zullen vanuit hun functie ondersteuning
bieden aan alle activiteiten van de stichting. Na vier jaar zal een nieuw bestuur aangesteld
worden. Bestuurders kunnen hernoemd worden.
Jaarlijks zal minimaal één bestuursvergadering plaatsvinden. Tijdens deze vergadering wordt
de beleidsvoering geëvalueerd en zo nodig aangepast. Het jaarverslag en de realisatie zullen
gepresenteerd en besproken worden. Ook wordt de voortgang van de projectondersteuning
geëvalueerd en waarnodig gewijzigd. Documentatie omtrent het beleid en nieuwsbrieven
zullen op de website geplaatst worden.

4. Werkzaamheden
Stichting Their Voice ondersteunt de opzet van nieuwe of de continuïteit van bestaande
projecten in het Voltagebied specifiek en in Ghana in het algemeen. Om voor ondersteuning
in aanmerking te komen moet een project aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste eis
is dat het project zich in de eerste instantie op de behoeften van de inwoners van het
Voltagebied moet richten. Daarnaast is het van belang dat een project samenwerkt met de
lokale bevolking en gebruik maakt van de lokale capaciteiten. Het doel van alle activiteiten
gezamenlijk moet duurzame ontwikkeling zijn. Jaarlijks zal Their Voice tenminste drie
verschillende projecten ondersteunen.
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De stichting ondersteunt projecten in de coördinatie van vrijwilligerswerk, praktijkstages en
onderzoekstages. Daarnaast zoekt de stichting materiële en financiële ondersteuning voor
de projecten. Ondersteuning is afhankelijk van de vraag die vanuit de projecten wordt
gesteld. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale bevolking en lokale organisaties,
projecten en overheidsinstanties waarbij de hulpvraag al dan niet in samenwerking met één
van de bestuursleden in kaart wordt gebracht. Hierbij kan worden gedacht aan
groepsdiscussies, vraaggesprekken en vergaderingen in gemeenschappen en met
organisaties en overheidsinstanties. Ondersteuning zal afgebouwd worden wanneer een
project voldoende capaciteit heeft opgebouwd om zelfstandig door te gaan. Hierover wordt
in de jaarlijkse vergadering besloten.

5. Fondsenwerving
In de eerste instantie verkrijgt Stichting Their Voice haar middelen door incidentele
bijdragen van particulieren, organisaties en vermogensfondsen. Door middel van
projectvoorstellen zal aanspraak worden gedaan op subsidies en fondsen. Daarnaast streeft
de stichting naar meer continuïteit in inkomen door te zoeken naar bijdragen van vaste
donateurs, die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks bijdragen.
Naar aanleiding van de hulpvraag van de projecten die op dat moment ondersteund worden
zal de stichting fondsen werven. Hierbij kan worden gedacht aan materiële en financiële
ondersteuning, maar ook aan het zenden van menselijke capaciteit om de projecten ter
plaatste te ondersteunen. Fondsenwerving zal gebeuren door het uitsturen van mailings, het
benaderen van organisaties en individuen en door het opzetten van fondsenwervende acties
en het geven van fondsenwervende presentaties. Hierbij zal het bestuur gebruik maken van
bestaande netwerken van universiteit, familie, vrienden en zakelijke contacten. Ook zal een
netwerk van organisaties en overheidsinstanties ter plaatse benut worden om een zo groot
mogelijk en effectief mogelijk bereik te realiseren.
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6. Beheer fondsen en vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door schenkingen, erfstellingen en
legaten, door subsidies en donaties en door andere verkrijgingen en baten. Dit vermogen zal
worden beheerd door de secretaris, die een eenvoudige boekhouding bijhoudt. Donateurs
kunnen ten allen tijden een verzoek indienen om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop een
donatie is besteed. Tevens kunnen donateurs vooraf aangeven aan welk project een donatie
ten goede dient te komen. Doen zij dit niet dan wordt hun bijdrage toegevoegd aan de
algemene middelen van de stichting. Donateurs ontvangen elk kwartaal een nieuwsbrief
waarin verslag wordt gedaan van de projecten.

7. Besteding fondsen en vermogen
Stichting Their Voice heeft er voor gekozen om ontvangen donaties volledig te besteden aan
de te ondersteunen projecten. Stichting Their Voice heeft geen betaald personeel in dienst.
Bestuursleden voeren hun activiteiten op vrijwillige basis uit. Gemaakte onkosten, zoals
kantoorkosten, reis- / verblijfkosten en dergelijke worden door de individuele bestuursleden
uit eigen middelen betaald. Bankkosten worden in de financiële prognose opgenomen. Ook
stichtingskosten voor fondsenwerving, communicatie, promotiemateriaal en overigen
worden hierin opgenomen.
Bestedingen worden gedaan aan de door de donateurs aangewezen projecten. Wanneer er
geen specifiek verzoek is gedaan, wordt de bijdrage toegevoegd aan de algemene middelen.
Het bestuur zal in dezen beslissen welk project of welke projecten ondersteund zullen
worden. Besluiten over besteding worden genomen door middel van algemene stemming.
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Laatste update: 16-05-2022
Naam: G. Vos
Functie: Voorzitter
Handtekening:
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