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Voorwoord
Dit is het beleidsplan van Stichting Moz Kids. Het plan omvat een overzicht van het werk dat
de instelling doet, de manier waarop de instelling geld werft, het beheer van het vermogen
van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling. Het plan is opgesteld in
het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Het bestuur van Stichting Moz Kids
Jozien Kruijthof
Voorzitter
6-1-2019

1. Strategie
Stichting Moz Kids is een christelijke non-profit organisatie. De stichting is ontstaan in 2010
en heeft tot doel om weeshuizen te ondersteunen in Mozambique. Het is een Nederlandse
organisatie, opgericht door Mirjam Kwint en Mike de Bruijn, nadat zij 6 maanden in
Mozambique hebben doorgebracht. Wat wij hopen te bereiken is dat wij door middel van
financiële steun deze kinderen een goede verzorging geven en een uitstekende opleiding.
Wat wij willen, is deze kinderen een toekomst geven.

1.1 Kernprincipes en uitgangspunten
Een ambitieus en gedreven stel uit de Alblasserwaard kreeg het in 2009 op hun hart om een
reis te maken naar Mozambique, Afrika. Aldaar zijn zij werkzaam geweest in twee lokale
weeshuizen. Binnen deze weeshuizen hebben zij hun talenten en gaven ingezet om het leven
van deze kinderen te verbeteren. Zij hebben meegedraaid binnen de weeshuizen en via
activiteiten geprobeerd om deze verwaarloosde en getraumatiseerde kinderen hun gevoel
van eigenwaarde terug te geven. Eenmaal terug in Nederland realiseerden zij, dat ze hun
hart in Mozambique waren verloren. Via Stichting Moz Kids proberen wij dit project
permanent financieel te ondersteunen. Door mensen te confronteren met kinderen die
minder bedeeld zijn, hopen wij dat mensen de kleine dingen in het leven weer meer gaan
waarderen.

1.2 Missie
Het is de missie van Stichting Moz Kids om zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor de
weeskinderen in Mozambique door sponsoren aan te trekken. Hierbij zijn het organiseren
van sponsoractiviteiten en het verkrijgen van naamsbekendheid van groot belang.

Werkzaamheden
Op verschillende manieren probeert Stichting Moz Kids geld en goederen in te zamelen voor
de weeskinderen. Sponsoren kunnen een kind uit één van de twee weeshuizen die door de
stichting worden ondersteund, financieel ondersteunen door maandelijks een vast bedrag
over te maken. Daarnaast kunnen sponsoren ook geld doneren voor het weeshuis in het
algemeen of voor speciale projecten zoals de bouw van een nieuw weeshuis, het inzamelen
van geld voor nieuwe matrassen voor de kinderen enz. Deze projecten staan op de website
weergegeven.
Hiernaast organiseert Stichting Moz Kids ook evenementen om geld in te zamelen.
Jaarlijks wordt er ook in diverse kerken en op diverse scholen geld opgehaald voor de
stichting.

2. Beleid
2.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling
Voor 2019 staan de volgende acties op de planning:

Actie

Wanneer

Verantwoordelijke

Sponsorbarbeque

Mei/Juni

Mirjam

Promotie Hoehsche Waard

April/mei

Jozien

Kerstmarkt

Nov/Dec

Jozien

Naast deze acties zijn er nog enkele aandachtspunten waar de focus op zal liggen in 2019.
Deze zijn de volgende:
- Het zoeken naar nieuwe manieren om bedrijven aan ons te binden
- Het verkrijgen van meer naamsbekendheid buiten de Alblasser- en Hoeksche Waard
- Het vernieuwen van de website
- Wisselen van bestuursleden

2.2 Werving van gelden
Stichting Moz Kids verwerft haar inkomsten op de volgende manieren:
- Maandelijkse sponsoring van een weeskind uit één van de weeshuizen
- Maandelijkse sponsoring van het werk in de weeshuizen in het algemeen
- Jaarlijkse giften
- Eenmalige giften
- Opbrengsten van acties en evenementen
- Presentaties kerken en scholen

2.3 Beschikking over het vermogen van de instelling
In de statuten van de Stichting staat vermeld dat tenminste 90% van de netto revenuen
dient te worden gereserveerd en uitgekeerd aan projecten casu quo instellingen die aan het
doel verbonden zijn.
Stichting Moz Kids hanteert geen beloningsbeleid. De bestuurders van de stichting
ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De administratieve kosten, die ten laste van de stichting worden gemaakt, zijn kosten van
beperkte promotie middels folders en het in stand houden van de website. De financiële
kosten zijn de kosten voor de bankrekening en incassokosten voor het innen van
maandelijkse sponsorbedragen.
Overige onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de
instelling. Hieronder vallen ontwerp en printkosten van visitekaartjes, folders en flyers en
kosten die nodig zijn voor de administratie zoals enveloppen en postzegels.
De overige kosten zoals evenementskosten worden gesponsord of zelf betaald door het
bestuur. Reiskosten worden ook niet vergoed.
Er vind een tweemaandelijkse overboeking plaats naar Mozambique voor het dagelijks
levensonderhoud van de kinderen

3. Beheer
3.1 Beheer over het vermogen van de instelling
De penningmeester controleert maandelijks de inkomsten van de instelling en is
verantwoordelijk voor de overboekingen naar Mozambique. Hij wordt hierin bijgestaan door
de secretaris, die wekelijks contact heeft met de beheerders van de weeshuizen in
Mozambique. Voor bepaalde bouw of renovatieprojecten, zoals de bouw van een nieuw
weeshuis, wordt een reserve aangelegd en in delen, naar rato van de voortgang van het
(bouw)project, uitgekeerd.

3.2 Besteding van het vermogen van de instelling
De penningmeester beschikt over een overzicht van de kosten die maandelijks worden
gemaakt in de weeshuizen in Mozambique. Dit overzicht is opgesteld door het management
van de weeshuizen. Wanneer er extra geld nodig is, verantwoorden zij altijd waar dit voor
nodig is.
Regulier wordt er één keer in de twee maanden een vast bedrag overgemaakt naar
Mozambique. Voor specifieke projecten wordt er, na overlegging van offerten, extra
bedragen over geboekt.
Alle bestuursleden zijn inmiddels, op eigen kosten, in Mozambique geweest. Enkele
bestuursleden proberen om en om, jaarlijks een bezoek aan de weeshuizen te brengen. Op
deze manier kan worden gekeken wat er met het geld is gedaan en voor welke zaken nog
geld nodig is.

