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Beleidsplan 2018 - 2023 

 

 

1. Inleiding 

 

Met dit beleidsplan legt de Stichting Van Uden Charity (‘Stichting’) haar beleidsvoornemens voor 

de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2023 neer. Het door de Stichting te voeren 

beleid is afhankelijk van verschillende ontwikkelingen en het haar ter beschikking staande budget. 

Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid 

aanpassen. In zoverre bevat het (hierna te formuleren) beleid een dynamisch element. 

 

Bij de uitvoering van het beleid, zal de Stichting zich concentreren op haar statutaire doelstelling: 

 

‘het financieel ondersteunen van goede doelen en projecten in Namibië, in het bijzonder de 

Naankuse Foundation, die de armste bevolkingsgroepen in Namibië ondersteunen door 

middel van arbeid, gezondheidszorg en educatie en die de natuur in Namibië beschermen, 

in het bijzonder door gronden in Namibië te behouden en te beheren als permanente 

natuurreservaten ten behoeve van het doen van onderzoek en het beschermen, handhaven 

en zo mogelijk doen uitbreiden van diersoorten die met uitsterven bedreigd zijn, en voorts al 

hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang. Voorts wordt er 

gekeken in andere ontwikkelingslanden naar soortgelijke projecten. Zo zal er in de 

komende jaren, via de stichting Mai-Nha, geïnvesteerd worden in een school in Vietnam.’  

 

De Stichting is een initiatief van Van Uden Holding B.V., die op 24 december 2013 de Stichting in 

het leven riep. In het jaar 2013 zijn al een aantal activiteiten ontplooid. Zo is er door de Stichting 

een voor Namibië geschikte ambulance geschonken, waarmee het transport van gewonde en zieke 

arme patiënten kan worden verzorgd. Tevens zijn er zonnepanelen en een accusysteem 

geschonken, waarmee het hospitaal en de ‘clever cubs school’ van elektriciteit kunnen worden 

voorzien. De (koel-)containers waarmee de ambulance, zonnepanelen en andere hulpgoederen zijn 

vervoerd, zijn ook geschonken aan de Naankuse Foundation. Deze containers worden gebruikt 

voor de opslag van bederfelijke goederen. In Vietnam heeft de Stichting ook het weeshuis Mai-Nha 

ondersteund met een jaarlijkse bijdrage en zal in de komende jaren de bouwexploitatie van een 

school financieren. 

 

De rechtsvorm van de Stichting heeft de voorkeur omdat dan de rechtszekerheid, een goede en 

transparante bedrijfsvoering en het non-profit karakter het beste kunnen worden gewaarborgd.  

 

2. Werkzaamheden van de Stichting Van Uden Charity 

 

2.1. Doelstelling 

 

De stichting zal zich bezighouden met het financieel ondersteunen van de armste 

bevolkingsgroepen in Namibië en de bescherming van de Namibische natuur maar ook in Vietnam 

en andere ontwikkelingslanden. De ondersteuning van de armste bevolkingsgroepen zal vooral 

plaatsvinden door hulp te verlenen aan projecten die zich richten op werkgelegenheid, 

gezondheidszorg en onderwijs. De ondersteuning van de natuur zal plaatsvinden via hulp aan 

behoud en beheer van permanente natuurreservaten en bescherming van met uitsterven bedreigde 

diersoorten.  
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Realisatie van deze doelen zal vooral plaatsvinden door middel van samenwerking met de 

Naankuse Foundation, die al langer actief is in de regio. Ondersteuning van andere lokale projecten 

behoort ook zeker tot de mogelijkheden, zoals in Vietnam en in 2018 in Gambia bij de renovatie van 

een schoolgebouw. 

 

Deze statutaire doelstelling zal overeenkomen met de feitelijke werkzaamheden van de Stichting. 

Met deze werkzaamheden van de Stichting zal het algemeen belang worden gediend. De Stichting 

wordt aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ als bedoeld in artikel 5b van de 

Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen. 

 

2.2. Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Van Uden Charity bestaat sinds de oprichting uit de volgende drie 

personen: 

• de heer H. Bakker (voorzitter), 

• de heer J. Verburg (penningmeester), 

• de heer G.C. van Eck (secretaris). 

 

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. 

 

2.3. Activiteiten 

 

Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode wenst te ontplooien zijn schenkingen aan 

de Naankuse Foundation, Stichting Mai-Nha en andere mogelijke goede doelen in 

ontwikkelingslanden. Dit zal vaak plaatsvinden in de vorm van hulpgoederen, maar ook in de vorm 

van stortingen voor het werk van o.a. de Naankuse Foundation en Stichting Mai-Nha. Het ligt in de 

lijn der verwachting dat er meer ‘clever cubs schools’ en misschien ook nieuwe hospitalen zullen 

worden opgezet, waar de nodige hulpgoederen voor nodig zijn. Ook zal de Stichting bepaalde 

kosten op zich nemen, die verbonden zijn met het beschermen, verzorgen en weer uitzetten van 

bedreigde diersoorten in het natuurgebied van de Naankuse Foundation. Ook zal de Stichting in 

Vietnam de bouw van een school financieren via de Stichting Mai-Nha.  

 

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken zal de Stichting fondsen proberen te werven. 

 

3. Fondsenwerving 

 

De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is afhankelijk van hun inzet bij het verwerven van 

fondsen. Het verwerven van fondsen vindt plaats door het benaderen van sympathiserende 

commerciële partijen, andere non-profit instellingen en vermogende particulieren voor donaties. 

Een specifieke rol hiervoor is neergelegd voor Van Uden Holding B.V. (tevens oprichter van de 

Stichting) en daar aan gelieerde maatschappijen.  

 

Uiteindelijk is de Stichting afhankelijk van de verkrijging van donaties voor de feitelijke 

verwezenlijking van haar doelstelling. Het bestuur gebruikt daarbij haar persoonlijke en zakelijke 

contacten om de donaties te realiseren. Ook zal mogelijk worden onderzocht in hoeverre 

subsidiëring vanuit een overheid mogelijk is. 

 

Voor de toekomst probeert de Stichting, onder meer via haar website, structurele en incidentele 

donaties aan te trekken. 

 

 



 

 

   

Pagina 3 van 3 

 

 

 

4. Beheer van de fondsen 

 

Het bestuur van de Stichting stelt zich op het standpunt dat de ontvangen gelden op een 

conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Ontvangen donaties zullen worden aangehouden 

op een bankrekening. Mede nu vermogensvorming niet een doel is van de Stichting zal het 

aanhouden van de gelden via de bank ook de eenvoudigste manier zijn om de ontvangen donaties 

te kunnen aanwenden. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving 

van haar doelstelling, zal het vermogen worden belegd in defensieve en simpel liquide te maken 

fondsen. 

 

Het bestuur beoogt ook in de komende jaren de ontvangen donaties niet aan te houden en tot 

vermogensvorming of exploitatieoverschotten over te gaan, maar wenst de ontvangen schenkingen 

op gepaste wijze en binnen afzienbare tijd te besteden. Indien vermogen op enigerlei wijze wordt 

gereserveerd, dan is dat om continuïteit van de activiteiten van de Stichting te waarborgen, in 

verband met mogelijke toekomstige tegenvallende inkomsten. 

 

Alle (ontvangen) opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 

betrekking hebben. Als rentebaten worden verantwoord de aan het desbetreffende boekjaar toe te 

rekenen ontvangen en/of te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. 

 

Indien de Stichting zou worden geliquideerd dan komt een eventueel batig liquidatiesaldo toe aan 

een door het bestuur te bepalen doel, dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van 

de Stichting. 

 

5. Besteding van de fondsen 

 

De jaarlijks verworven fondsen worden besteed ter verwezenlijking van het doel van de Stichting, 

zoals is verwoord in onderdeel 1 en 2. 

 

De uitgaven die door de Stichting worden gedaan ten behoeve van haar doelstelling kunnen zowel 

eenmalig als langjarig zijn. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste 

vorm van aanwending.  

 

Het bestuur meent, gezien de doelstellingen van de Stichting, dat de huidige 

bestuurswerkzaamheden, die tot op heden op een pro-deo basis werden uitgevoerd, ook op 

diezelfde wijze kunnen worden gecontinueerd. 

 

Rotterdam, januari 2018 

 

Het bestuur van de Stichting Van Uden Charity, 

 

 

 

 

w.g. H. Bakker   w.g. J. Verburg   w.g. G.C. Van Eck   

 

 

 


