Beleidsplan Stichting Follow Kosovo
Een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) moet een actueel beleidsplan hebben. Daar
Stichting Follow Kosovo, opgericht op 27 augustus 2012, de ANBI-status heeft ontvangen is
het in bezit van een actueel beleidsplan. Dit beleid is voor het eerst opgetekend bij het tot
stand komen van de stichting en is in juni 2022 geactualiseerd.

Doel stichting
Stichting Follow Kosovo (vanaf nu aangeduid als ‘stichting’) stelt zich ten doel onderdeel te
zijn van de opbouw van Kosovo en Albanië op medisch, economisch, mensenrechten en
welzijnsvlak.
De stichting tracht haar doel te bereiken door veldwerkers financieel te ondersteunen,
medische kennis en communicatiekennis in te zetten, lokale en internationale initiatieven
ter opbouw van Kosovo en Albanië te ondersteunen en projecten te initiëren die de opbouw
van Kosovo en Albanië voor ogen hebben.
De stichting streeft er naar zo veel mogelijk samen te werken met lokale partners. De
stichting biedt hulp aan de bevolking, ongeacht sekse, ras, geloof of etniciteit.

Werkzaamheden stichting
De werkzaamheden van de stichting zijn onderverdeeld in vijf subonderdelen, daar er
momenteel vijf manieren zijn hoe de stichting haar doel probeert te bereiken.

Communicatiewerkzaamheden
De stichting werkt in Kosovo en Albanië op het gebied van promotie:
●

De stichting ondersteunt verschillende websites met positieve informatie over
Kosovo. Deze hebben tot doel om mensen over de hele wereld te informeren over
Kosovo.
● De stichting ondersteunt lokaal opererende stichtingen op het gebied van het
schrijven van nieuwe projectplannen. Met de communicatiekennis van Follow
Kosovo weten de organisaties beter hoe ze zich naar buiten moeten manifesteren.
Zo zijn ze in staat betere ontwikkelingsprojecten op te starten en zo beter te werken
aan de ontwikkeling van Kosovo.
● De stichting ondersteunt spreekbeurten, geeft gastlessen en lezingen met betrekking
tot massacommunicatie, sociale media et cetera.

●

De stichting ondersteunt lokale organisaties met positieve professionele
communicatie rondom Kosovo.

Medische werkzaamheden
De stichting werkt in Kosovo en Albanië op het medische gebied (fysiotherapie en manuele therapie):






De stichting ondersteunt fysiotherapeuten in Kosovo. De stichting biedt praktisch
advies aan fysiotherapeuten op het gebied van fysiotherapeutische zorg.
Waar nodig en waar mogelijk biedt de stichting informatiebijeenkomsten aan
Kosovaarse fysiotherapeuten. Dit heeft tot doel om het algehele niveau van de
fysiotherapie in de regio te verbeteren.
De stichting ondersteunt gesprekken tussen Nederlandse fysiotherapeuten en
verschillende sleutelfiguren zoals in de Kosovaarse gezondheidszorg en
beroepsvereniging.

Ontwikkelingswerkers financieel ondersteunen
De stichting ondersteunt in Kosovo en Albanië plaatselijke ontwikkelingswerkers:

De stichting sponsort een deel van de vaste lasten van twee Nederlandse veldwerkers die in
Kosovo op vrijwillige basis onder de vlag van de stichting opereren. Om het werk mogelijk te
maken van de veldwerkers van Follow Kosovo, gebruikt de stichting een deel van haar
inkomsten om een deel van de kosten van de veldwerkers te vergoeden (zoals
huisvesting/werkruimte, voedsel, reiskosten). Met andere woorden: noodzakelijke uitgaven
die nodig zijn om zich te wijden aan het werk voor de stichting.

Ondersteunen van opbouwinitiatieven
De stichting ondersteunt lokale en internationale initiatieven ter opbouw van Kosovo en Albanië:

De stichting houdt een open vizier voor particulieren, organisaties en overheden die een
positieve bijdrage willen leveren aan Kosovo en Albanië. Met de kennis van de twee
Nederlandse veldwerkers van de regio Pristina en hun contacten met lokale en
internationale partners en de Nederlandse ambassade in Kosovo, heeft de stichting een
open oor voor positieve initiatieven. Waar nodig en waar mogelijk ondersteunt de stichting
deze initiatieven en zullen de Nederlandse veldwerkers hun kennis (over fysiotherapie,
manuele therapie, promotie) en kwaliteiten delen.

Initiëren van projecten
De stichting initieert projecten die de opbouw van Kosovo en Albanië voor ogen hebben:

De stichting initieert en ondersteunt waar mogelijk projecten ter opbouw van Kosovo en/of
Albanië. Uiteraard moet de stichting beschikken over voldoende financiële middelen om een
nieuw project te initiëren. Daarnaast is het een vereiste dat de invulling van het project past
in de visie en de missie van de stichting.

Manier waarop stichting geld werft
De stichting werft voornamelijk op kleinschalige manier gelden voor de stichting. Het
grootste deel van de giften wordt gedoneerd door derden. Een aantal voorbeelden van
werving zijn:
●

Via het persoonlijke netwerk van de Nederlandse veldwerkers.
● Op de website van de stichting, www.followkosovo.nl af en toe eens een project of
nood uitlichten en het rekeningnummer van de stichting noemen. Met een
ongedwongen en enthousiasmerende manier worden lezers geïnformeerd over het
doel van het geld en de mogelijkheid tot doneren.
● Tijdens kleinschalige kerkelijke evenementen kan worden opgeroepen door
vrijwilligers om te doneren aan de stichting.
● Aanschrijven van fondsen van Nederlandse stichtingen en bedrijven.

Het beheer van het vermogen van de stichting
Het driekoppig bestuur, bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris, heeft
een gedeelde verantwoordelijkheid voor het vermogen van de stichting.
In de praktijk monitort de penningmeester de gelden die binnen komen. De penningmeester
stort periodiek een deel van het geld naar rekeningen van lokale medewerkers die hier een
gedetailleerde administratie over bijhouden.

De besteding van het vermogen van de stichting
De veldwerkers, twee Nederlanders die onder de vlag van de stichting in Kosovo opereren,
besteden het geld ter plaatse. Zij zorgen voor een goede documentatie van de bestede

projectgelden. Zo kunnen de veldwerkers transparant hun projectuitgaven verantwoorden
aan het bestuur. Wanneer het bestuur de financiële verantwoording te mager of foutief
vindt, zal het bestuur de veldwerkers hier op aanspreken.

