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1. Inleiding
In het onderstaande beleidsplan legt het bestuur van NL helpt Yezidi’s het actuele beleid vast. De
stichting is opgericht op 30 december 2014.
Dit beleidsplan is vastgelegd en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 15 januari 2015.
2. Strategie
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:
“De stichting heeft tot doel het bieden van zowel materiele als financiele hulp aan ontheemde en
gevluchte Yezidis in Irak, Syrie en de omliggende regio alsook aan Yezidische vluchtelingen in Nederland
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.”
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten. De stichting streeft niet
naar winst omwillen van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten
behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Zoals uit artikel 16 van de statuten blijkt, zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft .
3. Beleid
3.1 Werkzaamheden en activiteiten
Conform artikel 3 van de statuten tracht de stichting haar doel onder meer te bereiken door:
•

•
•

•

Het inzamelen van kleding, dekens, medicijnen en andere goederen.
Hierbij maakt de stichting gebruik van diverse vrijwilligers die helpen met het inzamelen,
sorteren en herpakken van kleding en goederen. Ingezamelde kleding wordt gesorteerd met als
doel pakketten te creëren waar zowel dames, heren en kinderkleding in zit.
Het inzamelen en beheren van gelden.
Het financieren van transport van ingezamelde goederen naar het hulpbehoevende gebied.
Elke kilo kleding die verscheept worden naar Irak kost ongeveer 1 euro. De stichting heeft
inmiddels een constante stroom met kleding opgebouwd en blijft gelden inzamelen om het
transport te financieren. Ook wordt gekeken naar mogelijke sponsoring vanuit het bedrijfsleven
om transport mogelijk te maken.
Het verstrekken van een financiele bijdrage aan Yezidi’s in Nederland ten behoeve van het
volgen van onderwijs of een beroepsopleiding.”

Door deze activiteiten draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel
3 van de statuten.
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3.2 Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten:
•
•
•
•
•

Donaties via de website: www.nlhelptyezidis.nl
Het organiseren van collectes
Het verkopen van lege dozen die men gevuld met kleding kan inleveren
Het zoeken van sponsoren in het bedrijfsleven
Aandacht vragen via public relations voor de gevluchte Yezidis via diverse media

Bij al deze activiteiten is het streven om een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren ten bate van het
doel en de kosten per activiteit zo laag mogelijk te houden. De stichting streeft ernaar om de
beheerkosten niet meer te laten zijn dan 5% van de opgehaalde gelden. We zullen hier jaarlijks over
rapporteren, maar aangezien de stichting op 30 december 2014 is opgericht is hier nog niets over te
rapporteren.
3.3 Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
3.4 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:
•

•

Het versturen van kleding en hulpgoederen naar Irak.
Dit is momenteel het hoofddoel van de stichting. Reeds voor de oprichting van deze stichting
zijn er diverse transporten georganiseerd en is er meer dan 3.000 kilo aan kleding pakketten
uitgedeeld in vluchtelingenkampen in Irak.
Het verstrekken van een financiële bijdrage aan gevluchte Yezidis in Nederland ten behoeve van
het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 5 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het
bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen
van de instelling als ware het eigen vermogen.
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4 Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en de raad van toezicht ontvangen conform de bepalingen in artikel 7 lid 3
van de statuten geen beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft vooralsnog geen
personeel in dienst.
4.2 Beschrijving administratieve organisatie
De adminstratie van de stichting wordt gevoerd door Dhr. Bob Albricht. De jaarrekening wordt
opgesteld door een nog nader te bepalen accountant.
4.3 Publicatie plicht
De stichting voldoet aan haar publicatie plicht door middel van de website www.nlhelptyezidis.nl
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