Beleidsplan Stichting the CornerStone Foundation
Gegevens contactadres:
W.N. Halsall, Secr. Versteeglaan
3451 XG Vleuten
Fiscaal nummer: 8051.84.806
www.cornerstone-foundation.org
Visie/doelstelling
Verstrekken van praktische, morele en financiële hulp aan projecten en personen die
betrokken zijn bij Christelijke (media) activiteiten, ontwikkelingshulp en hulpverlening.
1/ Mensen te zien die hun eigen waarde en die van anderen kennen, hun identiteit
omarmen, zich verblijden in diversiteit en hun eigen potentie waarmaken.
2/ Mensen te zien, bevrijd uit de armoedespiraal, in staat gesteld zelf een inkomen te
verwerven.
3/ Mensen te zien, gemotiveerd om voor hun eigen familie te zorgen, voor hun buren,
voor de behoeftigen onder hen, en voor hun milieu.
4/ Mensen te zien, levend in harmonie met hun Schepper, met hun buren, met de
wereld en met zichzelf.
We initiëren of ondersteunen (vrede en verzoenings-) projecten en helpen bij het
opstarten van inkomen verwervende projecten in het Zuiden en Oosten.
We maken het mogelijk voor (jonge) mensen om een opleiding of training te volgen,
zodat mensen in het Zuiden zelfvoorzienend worden.
We brengen schrijnende situaties in het Zuiden en Oosten onder de aandacht van
mensen in het Westen om bewustwording en hulpverlening op gang te brengen.
We zenden mensen uit en ondersteunen hen bij het opstarten van projecten in het
Zuiden en Oosten.
We werven fondsen om deze activiteiten te ondersteunen.
Geldmiddelen/fondsenwerving
The CornerStone Foundation is een door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen
Nut Beogende Instelling. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als
een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten of vennootschapsbelasting
aftrekken.
Het werven van fondsen word gedaan o.a. door de bovenstaand genoemde activiteiten.
Ook wordt er een plan gemaakt voor jaarlijkse terugkerende acties zoals bijvoorbeeld:
-

Het aanschrijven van vermogensfondsen en indienen van aanvragen bij o.a.
Wilde Ganzen

-

Giften/collecten, maandelijkse bijdragen van donateurs

-

Acties op scholen zoals sponsorlopen, puzzelactie, verkoop van zelfgemaakte
knutselwerk

-

Concert / high tea / veiling

-

Vastenactie

-

Website met winkelwagentje zoals kajafoundation.nl

-

Acties via de radio/tv
Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt van de financiën en de activiteiten die op
de website openbaar wordt gemaakt.

Beheer en distributie van vermogen
Een vast percentage van 10% wordt van de bijdragen ingehouden om de eigen kosten
van de stichting te dekken.
Wij zullen 90% van de fondsen ter beschikking stellen, ten bate van onze doelstelling.
Giften die geoormerkt zijn, gaan voor 90% naar het project waartoe het bestemd
is. Hierbij komen de overschrijvingskosten naar een buitenlandse rekening ten laste
van de ontvangende organisatie.
Wanneer het saldo van de stichting € 5000 overstijgt, zal dit op een spaarrekening
gezet worden, zodat er ook renteopbrengsten zijn.
Beloningsbeleid
De bestuursleden zullen hun werk zuiver op vrijwillige basis verrichten. De onkosten
die zij hierbij maken zullen wel vergoed worden.

Bestuur
Het besteden van de geldmiddelen wordt beheerd door het bestuur van de stichting.
Deze bestaat uit:
Voorzitter W. Norman Halsall
Secretaris Menno Helmus
Penningmeester Ewoud Pronk
Algemeen bestuurslid David Mulder
Activiteiten
De stichting heeft een werkgroep die de activiteiten uitvoert. Deze bestaan uit het
contact houden met de partner in het ontwikkelingsland, projectplannen &
businessplannen schrijven, nieuwsbrieven opstellen, website bijhouden,
fondsenwervende acties houden, fondsen aanschrijven, bezoek en training bij het
project in het projectland, het maken van films/documentaires en de distributie
daarvan.
Criteria voor activiteiten
De activiteiten die de stichting ontplooit moeten zijn in overeenstemming met de

doelstelling van de stichting.

Vergaderingen
Het bestuur van the CornerStone Foundation zal minstens eenmaal per jaar bij elkaar
komen en anders zo dikwijls als de voorzitter of 2 of meer andere bestuursleden dit
gewenst achten,

