Beleidsplan steunstichting Ancora Salvǎrii
Inleiding
De Steunstichting Ancora Salvǎrii is opgericht op 24 juli 2009 te Nieuwerkerk aan den IJssel en
statutair gevestigd te Gouda.
De stichting is gehuisvest op het adres:
Weidelust 18
2804 KB Gouda
Email: info@stichtingancora.nl
Website: www.stichtingancora.nl
Banknummer: NL19RABO0155697129

Op 19 augustus 2009 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als instelling, zoals bedoeld
in artikel 24, lid 4 van de Successieweg 1956. Dit wordt ook wel genoemd een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van deze erkenning is tweeërlei:
-

een ANBI kan een vrijstelling van schenkings- of successierecht verkrijgen voor schenkingen
en erfenissen die zij ontvangt
particulieren kunnen een giftenaftrek verkrijgen voor de inkomstenbelasting, als zij giften
doen aan een ANBI. Dit geldt ook voor bedrijven voor de vennootschapsbelasting. Per 1
januari 2008 gaat een nieuwe regeling in voor ANBI's. Daarbij moet aan meer voorwaarden
worden voldaan, o.a. moet er een actueel beleidsplan zijn.

Daarnaast is het bestuur dat voor de activiteiten, controle en transparantie een beleidsplan
onontbeerlijk is.
Doelstelling stichting
In de stichtingsakte van 24 juli 2009 staat het doel als volgt omschreven:
1. het algemeen belang dienen door het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk,
cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap en wel met name door:
– het bieden van hulp aan mensen die in moeilijkheden zijn, ongeacht ras, religie,
nationaliteit etc. Speciaal wordt hulp geboden aan personen met een handicap of chronische
ziekte.
- en/of het doen van ideële uitkeringen, speciaal door het doen van uitkering(en) en geven
van steun aan Stichting Ancora Salvarii en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het kanaliseren, organiseren
en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle
andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan uitsluitend worden
aangewend ten bate van een ingevolge artikel 1 van het Vrijstellingsbesluit
vennootschapsbelasting vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang.

Werkwijze stichting
De stichting werkt uitsluitend met vrijwillig(st)ers. Zij verrichten alle noodzakelijke werkzaamheden,
van het besturen tot het sorteren van goederen, van het repareren van goederen tot het geven van
voorlichting aan scholen, groepen bezoekers, de pers en aan particulieren, van de inkoop van
goederen tot het transport naar Roemenië.
Zoals in de doelstelling vermeld, steunt de stichting de activiteiten van de in 2002 opgerichte Stichting
Ancora Salvǎrii die is gevestigd in Iaşi, gelegen in het oosten van Roemenië. Deze stichting wil –
vanuit christelijke grondslag – met haar projecten mensen met een handicap en hun familie te hulp
komen. Daartoe beheert zij een dagcentrum in Iaşi en een speelcentrum in Strunga (55 km van Iaşi).
De doelgroep waar de stichting Ancora Salvǎrii zich op richt zijn kinderen en jongvolwassenen die een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben en daarom geen onderwijs kunnen volgen alsmede
chronisch zieken.
Vormen van hulpverlening
De activiteiten van stichting Ancora Salvǎrii zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden op het
gebied van zelfredzaamheid en sociale integratie, kortom de inspanningen willen de doelgroep een
menswaardig bestaan en toekomstperspectief bieden. De stichting gebruikt behandelmethodes uit
o.a. West-Europa en de Verenigde Staten, welke na vertaling en aanpassing aan de situatie door
professionals worden uitgevoerd. Elk kind beschikt over een persoonlijk handelingsplan, waarbij
diverse therapieën worden aangeboden. Dagelijks wordt gezorgd voor maaltijden (ontbijt, fruit en
warm eten). De kinderen worden met de auto van de stichting opgehaald en weer thuisgebracht indien
dit nodig is. Uiteraard kost dit alles geld. De steunstichting Ancora Salvǎrii wil in Nederland
fondsenwerven, voorlichting geven en hulp in natura bieden. Bij hulp aan natura denken we aan de
volgende zaken:
-

verstrekken van voedselpakketten
verstrekken van kleding
speelgoed voor kinderen
meubilair en witgoed ten behoeven van locaties
verstrekken van beddengoed
specialistische (revalidatie)hulpmiddelen zoals (rol)stoelen, incontinentiemateriaal en
leermidddelen

Wijze van fondsenwerving
Het werven van noodzakelijke financiële middelen geschiedt op verschillende manieren.
-

Er is een Vriendengroep. De leden betalen structureel bedragen, variërend van €5 tot €100
per maand.

-

Bedrijven en particulieren verbinden acties aan evenementen als opening, jubilea, afscheid,
verjaardagen enzovoort. De opbrengst is voor de stichting.

-

Kerkgenootschappen, scholen, serviceclubs als Rotary en Lions, verenigingen en particulieren
voeren acties, om bepaalde projecten van de stichting te ondersteunen.

-

Loterijgelden

-

Ontvangst van erfenissen, legaten en overige schenkingen

-

Cofinanciering van projecten door instanties

-

Andere subsidies en bijdragen in projecten

Alle door Steunstichting Ancora Salvǎrii gesteunde projecten worden ter plekke regelmatig
geïnspecteerd en begeleid door Nederlandse vrijwilligers, die op gezette tijden en op eigen kosten
afreizen naar Roemenië.
PR en promotie
De activiteiten van de Steunstichting Ancora Salvǎrii zijn van groot belang voor de werkzaamheden
van de Stichting Ancora Salvǎrii in Roemenië. Om een constante hulpverlening te waarborgen is
draagvlak nodig. Voorlichting en promotie zijn daarvoor van groot belang. Daarom is het noodzakelijk,
dat regelmatig naar buiten wordt getreden. Dit kan op verschillende wijze:
-

goede relatie met de pers (in brede zin) onderhouden. Dat betekent veel informatie versturen
naar de plaatselijke, regionale en soms zelfs landelijke dag- en weekbladen. ook radio en TV
worden daarbij betrokken. Dat gebeurt in elk geval bij de start van bijzondere projecten.

-

Jaarverslag is een middel dat bij uitstek geschikt is om onze activiteiten voor het voetlicht te
brengen. Daarnaast vindt het bestuur dat (financiële) transparantie bijdraagt aan een goede
relatie met benefactors. Het jaarverslag biedt veel informatie in woord en beeld, en wordt
daarom op ruime schaal verspreid.

-

Informatie in woord en beeld wordt ook gegeven op scholen, bij verenigingen, serviceclubs,
bedrijven, kerken enzovoort.

-

De website (www.stichtingancora.nl), is het eerste kennismakingsmedium van het publiek met
de stichting. Vandaar dat deze van hoge kwaliteit moet zijn en de informatie up to date.

Vertrouwen in de toekomst
De steunstichting Ancora Salvǎrii is van groot belang voor de voortzetting van de activiteiten van
Stichting Ancora Salvǎrii. Het levensgeluk van vele personen is daarvanafhankelijk, personen die niet
in staat zijn om zelfstandig een bestaan te kunnen opbouwen. Om dit alles te kunnen voortzetten zijn
middelen nodig. Het beleid van de steunstichting is er daarom op gericht om de financiële continuïteit
vor de toekomst te kunnen waarborgen. Daarnaast is ook de inzet van de vele vrijwilligers
onontbeerlijk, ook daar zal de steunstichting veel in blijven investeren.
Tot slot: met Gods hulp zullen we ook in de komende jaren de goede werken in dankbaarheid mogen
voortzetten!

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 augustus 2010.

