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Verslag van het bestuur 
 

In dit verslag geven de bestuursleden een kort verslag en overzicht van de activiteiten die in 2021 

hebben plaatsgevonden. Daarbij kijken we al een beetje vooruit op de activiteiten in 2022.  

Het uitgangspunt was en is het beleidsplan dat voor de jaren 2021 – 2025 is opgesteld. Door Corona 

hebben er wel wijzigingen plaatsgevonden, deze worden in dit verslag beschreven. 

Doelstellingen 
 

De stichting Help a Star Foundation heeft ten doel een substantiële bijdrage te leveren om een 

betere wereld tot stand te brengen. 

o Wij zien een wereld waar elke persoon zijn/haar dromen kan realiseren en een beter leven 

kan leiden.  

o Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

De stichting Help a Star Foundation tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

o Het inzetten op ontwikkeling en vooruitgang. We bieden via een scala aan benaderingen 

ondersteuning aan mensen van de wereld in moeilijke omstandigheden om ervoor te zorgen 

dat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken. 

o Het hogere doel is om een positieve impact te hebben op die mensen die we dienen, kansen 

te bieden en kennis te delen om de wereld een betere plek voor hen te maken. 

Activiteiten in 2021 (en deels in 2022) 
 

o Op 12 februari 2021 is de Stichting Help a Star Foundation gevestigd te Amsterdam bij de 

Kamer van Koophandel geregistreerd. 

o In mei 2021 is de aanvraag voor een bankrekening voor de stichting door ING goedgekeurd. 

o Op 17 juni 2021 is de aanvraag voor de ANBI-status officieel door de Belastingdienst erkend. 

o In 2021 is hard gewerkt aan de uitwerking van een nieuwe zwemmethode met de naam 

Starfish. Deze methode is gericht op het verkrijgen van een basiszwemvaardigheid bij dove 

(en slechthorende) en blinde (en slechtziende) kinderen zodat zij zichzelf kunnen helpen als 

zij onverhoopt in het water gevallen zijn. 

o Door het voortduren van de Coronapandemie waren wij genoodzaakt om het project in 

Lesotho dat eind 2021 zou plaatsvinden te annuleren. Het is nog niet bekend wanneer een 

3e project zal gaan plaatsvinden. In het najaar van 2021 en voorjaar van 2022 zijn er 

contacten gelegd met scholen in Paramaribo in Suriname. De scholen voor dove en blinde 

kinderen hebben zich positief opgesteld om mee te werken aan een project in november 

2022. Aan een operationeel plan wordt gewerkt. 

o De werkzaamheden werden in 2021 en 2022 uitgevoerd met als doel om in november 2022 

een project van ca. 2 weken in Paramaribo in Suriname uit te gaan voeren. 

o Wij richten ons daarbij juist op die groep kinderen waar wij in onze missie en visie spreken. 

De methode Starfish is specifiek voor deze groep ontwikkeld en opgesteld. 

o In 2021 is een overzicht opgesteld van potentiële ambassadeurs van Help a Star. 
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Verkrijgen van (financiële) ondersteuning 
 

De Stichting Help a Star Foundation zal voor het grootste deel van de ondersteuning en inkomsten 

aangewezen zijn op donaties en sponsors. De stichting is begonnen met het informeren van diverse 

stichtingen en organisaties over de stichting Help a Star door middel van informatie via e-mail, zoals 

Oxfam-Novib, Cordaid en Wilde Ganzen. 

Ook zal er gebruik gemaakt worden van de Webinars die Nederland Filantropieland (NLFL) regelmatig 

aanbiedt. 

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen zal het bestuur van de stichting Help a Star 

Foundation ook nog: 

o onze bestaande donateurs aanschrijven, 

o een crowdfunding-actie starten, 

o lezingen geven voor de lokale zakelijke netwerken, 

o vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven en  

o sponsorovereenkomsten afsluiten. 

De verkregen inkomsten zullen op de op de ING-bankrekening van de Stichting Help a Star 

Foundation komen te staan. Per project en uitgave wordt bekeken of deze uitgave noodzakelijk is en 

past binnen het beleid van de stichting en of deze (indirect) bijdraagt aan het behalen van de doelen.  

Omdat de Stichting Help a Star een ANBI-status heeft, let het bestuur van de stichting hier heel goed 

op. 

Beleidsplan 
 

Op deze pagina van de website van Help a Star treft u het beleidsplan aan: https://anbi.nl/wp-

content/uploads/stichting-help-a-star-foundation/beleidsplan-help-a-star-foundation-16042021.pdf 

 

Bestuur en rolverdeling 
 

Het bestuur van Help a Star bestaat uit de volgende leden en rolverdeling: 

Voorzitter: Xiomara Getrouw (NL) 
Penningsmeester:  Peter Troon (NL) 
Secretaris: Rob van Maanen (NL) 
Bestuurslid: Jack Getrouw (NL) 
Bestuurslid: Edwin Vermetten (NL) 

 

 

  

https://anbi.nl/wp-content/uploads/stichting-help-a-star-foundation/beleidsplan-help-a-star-foundation-16042021.pdf
https://anbi.nl/wp-content/uploads/stichting-help-a-star-foundation/beleidsplan-help-a-star-foundation-16042021.pdf
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Beloningsbeleid bestuurders 
 

Het bestuur van de stichting Help a Star Foundation is onbezoldigd. Alle bestuurders werken op 

vrijwillige basis. Zij krijgen ook geen vergoeding of beloning voor hun inzet en werkzaamheden. De 

stichting zelf heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De bestuursleden hebben alleen recht op 

een vergoeding van door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Van de 

bestuursleden wordt verwacht dat zij beperkt en bewust met de uitgaven zullen omgaan. De 

penningmeester zal ook op deze uitgaven toezicht houden. 

 

Werknemers 
 

Er zijn geen werknemers bij Help a Star in dienst. 

 

Jaarrekening 
 

De jaarrekening van Help a Star is opgesteld en wordt apart vermeld op de website. 


