Beleidsplan Stichting Beletu 2020 – 2023

Kernprincipes en uitgangspunten
Het statutaire doel van Stichting Beletu (“Beletu”) luidt als volgt:
“het (onder)steunen en opzetten van lokale initiatieven en het (helpen) ontwikkelen van ideeën van
lokale mensen en organisaties, alles gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van
mensen in ontwikkelingslanden.”
Beletu wil dromen van mensen in ontwikkelingslanden van een betere toekomst voor hun land
mogelijk maken. Momenteel ondersteunt Beletu uitsluitend projecten in Ethiopië, maar zij staat
altijd open voor initiatieven in andere ontwikkelingslanden.
Beletu richt zich nadrukkelijk op kleine lokale initiatieven die niet (direct) in aanmerking komen voor
steun vanuit de overheid en/of grote goede doeleninstellingen.
Beletu verwezenlijkt haar doel onder andere door:






Het verspreiden van informatie op internet, onder andere via de website www.beletu.nl;
Het financieel en anderszins ondersteunen en adviseren van organisaties die in Ethiopië
werkzaam zijn op gebieden die binnen de doelomschrijving van Beletu vallen;
Het communiceren met en adviseren van lokale contactpersonen;
Het werven van fondsen en het ter beschikking stellen van deze fondsen aan lokale
projecten;
Het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en andere (sponsor)activiteiten.

Beletu heeft geen winstoogmerk.
Beleid
Ondersteuning van projecten:
Projecten die voor een donatie in aanmerking willen komen, dienen daartoe een verzoek in met een
omschrijving van het project, het projectbudget en het bestedingsdoel van de gevraagde donatie. Op
basis daarvan en na voorbereiding door de projectcommissie neemt het bestuur van Beletu een
besluit met meerderheid van stemmen. De fieldworker van Beletu houdt regelmatig contact met de
projecten en bezoekt deze ook van tijd tot tijd. Verder dienen de projecten verslag te doen van de
daadwerkelijke besteding van de donatie en het verloop van het project. We proberen daarbij ook
projecten voor de duur van een aantal (maximaal 3) jaar te ondersteunen.
Beletu ondersteunt de komende jaren in elk geval de volgende projecten:




Yenege Tesfa te Gondar, Ethiopië;
HARMEE Education for Development Association – Community School te Anno-Taji, Ethiopië,
En mogelijk ook: Deaf Development and Information Association te Addis Abeba, Ethiopië
(als zij met een nieuw projectvoorstel komen) of andere geschikte projecten.

Voor een nadere omschrijving van deze projecten en de gegeven en beoogde steun: zie het meest
recente jaarverslag op www.beletu.nl.
Werving van fondsen:
Beletu ontvangt van een aantal donoren maandelijks een bijdrage, maar het grootste gedeelte van
de inkomsten komt van eenmalige grotere donaties. Daarbij gaat het doorgaans om (particuliere)
initiatieven binnen kerk-, school- of werkverband (bijvoorbeeld projecten in het kader van de
Vastentijd of Kerstmis), maar bijvoorbeeld ook bruiloften en jubilea. Beletu stelt zich voor de periode
2020-2023 ten doel om (i) de huidige donateurs zoveel mogelijk te behouden en (ii) zo mogelijk meer
donateurs aan te trekken.
Donateurs ontvangen regelmatig een nieuwsbrief over de besteding van de donaties en wat er
binnen de gesteunde projecten gebeurt. Verder zijn de bestuursleden van Beletu altijd beschikbaar
om een presentatie te komen geven en informatiemateriaal te verschaffen. Ook zoeken we waar
mogelijk connectie met andere organisaties die dezelfde of vergelijkbare doelen behartigen en zetten
we ons informele netwerk in om de naamsbekendheid van Beletu te vergroten.
Kosten:
Aan de bestuurders, de Adviseur PR en de Expert in het Veld wordt op verzoek een vaste
onkostenvergoeding van EUR 50,00 per jaar uitgekeerd voor gemaakte reis-, telefoon- en
administratieve kosten. In de praktijk zien de betrokkenen af van deze bijdrage.
Overige kosten zijn zeer laag en zien met name op de kosten van een bankrekening en kosten van
overboekingen naar het buitenland.
Voor een actueel overzicht van het vermogen en de bestedingen van Beletu wordt verwezen naar
het meest recente jaarverslag.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Beletu bestaat uit de volgende personen:
Marjan Perreijn

Voorzitter

Jannetje Bootsman

Secretaris

Mirjam Swart

Penningsmeester

Marieke Boersma

veldmedewerker in Ethiopië, algemeen lid

Frederika Boersma

fondsenwerving en PR, algemeen lid

Anne Marinussen

projectcommissie, algemeen lid

