Huishoudelijk reglement van Stichting Wishful Africa
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 september 2012.
Begripsbepalingen
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
de stichting: de stichting Wishful Africa (afgekort SWA) gevestigd te ’s-Hertogenbosch
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 55852793;
de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d.13 augustus
2012, door notaris Mr. M (Michiel) Lampe te Rotterdam;
het bestuur: het bestuur van de stichting Wishful Africa.
inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of
diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden
verwezenlijk, ook wel ‘inkomsten’ genoemd;
projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Beleid
Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan:
Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien de eerste maal december 2013.
Het beleidsplan wordt aangevuld met een begroting.
De voorzitter
Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;
Leidt de bestuursvergaderingen;
Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de
statuten en dit huishoudelijk reglement;
Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan en begroting
op;
Voert jaarlijks de kascontrole uit en geeft de penningmeester al dan niet decharge.
De penningmeester
Voert de financiële administratie;
Stelt financiële overzichten op;
Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en
investeringen;
Begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) ter voorbereiding op de
bestuursvergadering.
De webmaster
Beheert de website;
Beheert alle social media activiteiten;
Beheert de structuur;
Zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is;
Voert de eindredactie van teksten op social media;
De webmaster voert de eindredactie over de nieuwsbrief en ziet to op een regelmatige tijdige
verschijning;

De secretaris
Maakt van elke vergadering een verslag;
Maakt de agenda voor bestuursvergaderingen;
Beheert de actie en besluitenlijst;
Beantwoordt de binnenkomende e-mail;
Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;
Archiveert alle relevante documenten.
Communicatie
Het bestuur onderkent het belang van goede communicatie met:
Donateurs, sponsoren;
Gesubsidieerde goede doelen;
Donaties
Verkrijgen van financiële middelen door middel van vrienden, donateurs, sponsoren, legaten
en schenkingen.
Een donateur voorziet Stichting Wishful Africa van geldelijke middelen, diensten of materiële
zaken in de hoop dat de stichting hierdoor beter haar (speciale) doel en of project kan
nastreven binnen de doelstelling van de stichting.
Een donateur wordt vriend van de stichting door maandelijks, jaarlijks of eenmalig een
bedrag te doneren.
Vriend vanaf maandelijks minimaal € 5,00 of jaarlijks minimaal € 60,00
Kids for Kids ( tot 16 jaar) maandelijks € 3,00
Een sponsor is een persoon of organisatie (bedrijf), die Stichting Wishful Africa steunt door
geld, diensten of materiële zaken ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit.
Donateurs die contant een bedrag schenken aan een van de bestuursleden ontvangen van
dat bestuurslid een getekende kwitantie. De donatie wordt bij eerste gelegenheid aan de
penningmeester gemeld en binnen vijf werkdagen op de bankrekening van de stichting
gestort.
Vergoedingen
Vergoedingen worden alleen uitgekeerd mits het saldo van de stichting hiervoor voldoende
toereikend is vooraf door het bestuur akkoord is bevonden.
Declareren vinden plaats, achteraf, op basis van bonnen en werkelijke gemaakte kosten.
Vliegtickets kunnen door de stichting worden geboekt indien de kosten vooraf aan de
stichting zijn overgemaakt

Vergoedingentabel:
Bestuur
reiskosten
communicatie
dagvergoeding
overnachten
vliegtickets

binnenland
binnenland
binnenland
binnenland

buitenland werkelijke kosten
buitenland werkelijke kosten buiten eigen bundel
buitenland € 30,00 per dag
werkelijke kosten op basis van budget
buitenland tarief
buitenland Ponds-ponds tussen prive en stichting

Vrijwilligers vanuit Nederland
reiskosten
communicatie
dagvergoeding
overnachten
vliegtickets

buitenland werkelijke kosten
buitenland werkelijke kosten
geen
geen
geen

Vrijwilligers vanuit Afrika
reiskosten
communicatie
dagvergoeding
overnachten
vliegtickets

buitenland werkelijke kosten
buitenland werkelijke kosten
geen
buitenland werkelijke kosten
geen

Apparatuur en kantoorbenodigdheden
Kantoorartikelen en apparatuur worden door de stichting aangeschaft en in bruikleen aan het bestuur
gegeven.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De stichting streeft niet alleen algemeen nut beogende doelen na, maar spant zich, waar
nodig, ook in om simpele en bereikbare dingen met een grote impact op persoonlijk en
maatschappelijk vlak te ondersteunen.

Opgemaakt te ’s-Hertogenbosch op 3 september 2012.
Voorzitter
Vanessa Spijkers

Van Heeswiik Notarissen N.V.
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lief
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gelden verk:trger: tran spons{)fs cn uit sponsorrcties;
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De snchdng rvor-dt bcsfuurcl door hct besmur.
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À{ocht(en) ir het bestuuÍ orï} u'elke reclc,n clarr oojr één of mecr
lc<le' ___-_-___*-*
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pcr rel.efax, e-traiibelicht of elk anr{ct vi* eeu gangbaar- corrmunicatiemic{dcl *c,r'ergebraclx elr ap scÍrrift o't{a*ger} bcricht -, c*clcr
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de rrofirrcn.
De leder
her bcstuur zijn l:uvoegd zicrr rÍo*r eer sclirifteriik
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'\rtikel 14,*
1.

l'.let bes'tuur is bevocgd dtl :itatuten te q,-ijziget.

Ilet besluit

_

daar:toe zal slechts kutrrren

norden genomerl mer rneerderhcid
-.
'arr
fwee,/der:cie t'an de uitgebrachte s.tclnmcn, in een r.ergacletit:g
rvaarin hst gchele
bestu*r aar*vezig of *rrïcgen*'.ordigcl is. I' ecn
'p'nlge*dc 'crgader.i'g is ---stceds dczeifde rneerdetheir!, \iarl stelnmen alsm.eclc het zelfde
quorum vcreist. __
Eerr
tot rvijziging'a' de ststutcxr ilient op tle agcrrda van de
'ootsïel
desbetÉfÏencle be-stuursvergadering te rvorclen retrrielcl, terrr.iil lri;
de optoepi'g
vi;or de beteflende- r'crgadering re\-ers ecn afscl:r-iít r.arr het vrlorstel rot
-__--___
statutcnrvijziging, rvaarin de vr.rr:rgestelde *'ijziging{cn) w-oordekjk
is (zijn)
opgerlolneo, dicnf te .ivordet meegezonden. -__--_--__-
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Een besltrit tot u4jzrging van de statuten ken slechts rvorden gcsoo,elr,
i'die' -aar: her ir: licl 1 varr aftikel .5 gcnocrnde
omftcnr het aarrtal
'ereiste
bestuursledcn dat tenrni'ste zitti'g dient re hebbe*, is *rJrlaan.-De wiiziging moct op straffe van nietigheicl bij uorariêle aktc tot strtlrd ko*rerr.
Tor het cloerr I'etiiiden 1'an cle notarièle akte varr statuteuwijzigirig is
*iccler

'arr

dc l:csfrrursleden bevoegd. ----------*+.
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eerr authcnrjek aís(rhr-ift

va'

c{c
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gcrvijzigclc statLlfeÍl nerlet te leggeln tcn kantore van dc Karner r.ar:

liogp|andel

binrlen u'etrlier gcbied de stichting is gevesrigd.
Ontbir: dir€ en r.cretïenigg

Àrtikcl 15.--

1.

He't lresnrur is bcr'ocgd de stichting te ontbinden Op lrct daartoe [e ne11]cn -----

besluit is toepasseliik hetgeen in altikel 14 r.an dcze staturen is l:epaaid
aangaancle ecr: besluit

2.

3.

tot wijziging van rle srarutíï1.

\toor zover dc rccirfer geen andere r"crcffcrraars heeft bcnoem.<l, tlerlen trï --*^*r
verefïeilir:g vatr het vem'rogclt van dc ontl:onclen suchtitg dc besruursledel als
zodanig op' OP hen ziin dc bcpalingcn oÍnrrent de bcnoenring, ric schtxsirlg. -het onfslag van e1l lret toezicht op besf,rrursJederr yari tocpassi:rg.
I)e srichting blijli na haar ontbinctring r.oortbesraan indien cn \'oor zor.er
votlr dc vcrr:ffening val iraar eaken nodig is.---*-----_

dit ----

4.

(-iedrrtende cle vcrcf- ning blijven dc be,palingen van de
stàturtrr voor zovcel --_
nrogelijk en norlig van kraclrt^

5.

I'Iet btstuur bepaalt u'elkc bcrstemmirrg, na betaling rran alle schultlel, aan r1e --oriet:gebleïen bezittingen van de srichtíng zll u,orclelr gegL'Íen, met dicrlt --,--verstande, dar het saldtl trroet rvorden bcstcmd 1-ooï r:en dorl lrrtu,elk hct doel va:r de stichting zor.eel rn*gelijk nabii komt,

ír.

Na afloop varr

verefienitrg rïiccterl de bockerr cn hescheideg yap de ,-----, .-ontbondefl stichting gedurencle c{e door dc n'et toorgcschrcr.err perioclc
<le

rvorden bervaatd doot de Ín leeftijtt ióngste vcïcrffenaal.

sJ,o't'i]liPÁl-ïNG
Àrtrliel 16.*
In alle gevirlletr s'aatin door dc

\f,f€t efi de stafuten rricf is

roorzien, bcslist [et l:estuur. --

I)c con:parant is mij, notalis, bekcrrd.-**SI-O' IV IïltI{],4 RIN GI :-fot siot verklanrde
dc

cornparalrt drt:-------

7

'

rot eÈrste besruursledcn t'àn de sticlrting lrii dezc akte benoemd rvorde n cu lvel
als volgf:-

a.
h,

de OprichteÍ, l'oofl1oerrld, als r-oor:zifteÍ;- ---------

mevrotrw (ierardina Henddka t\faria Kneepkerrs.

in hct bezit r.an eeu geidig
Nederlands paspoort rne t rlurnrner
's-Hertogenirosch cp

, afgeq.r'en
l^

rc ----.-^

.

pemringmeest(:lr clt seclttaris;
L,

hef cerstc bockiaar var de stichung eindigr op éénendc:rtig december------ ------

/

nveeduizend dcrtiery-

3.

hct

rrdr.es

vau de stichting is I-ludsonlaan 742,5233 SL

W,,\r\R\rÁN ÀK]'ïj, in miruur verleden te lïottcrdam op

's-Ílerrogenbosch.-

<jc dag aan het begiq

van ----

dcze akre vemreld.

Voor het vcrliicleu l'an deze akte heb ilr, notaris, aan de cornparanr mededeling gedaan
van de zakeliike inhoud roan deze akte, daatop eerr toeJichtirlg gegel'en en heb ili -------gewezcn op de uit de inhoud r"art de akte voorh,loeiende geyolgen.

l)e comparant hceft vetklaartl op voliedigc

pr{is --*----*-teste1lerr,tijdigr.oothetr'edi}<1errvandeinhorrd1'àildeakt(:te1rebbenkennis
gcflorTlell

€11

fi1Ët de

voor.Jezírg \iarr de aktc geen

i[houd in te sternmeïr, -----------

\ren'olgcns is deze alite. na beperlite voodeeing, door dc conrparant en ruii, noraris, ----

otrdertekead
rv'g' dc *eLschene' persoo' en

-*:-------*-*-;

dc'r;ta'is'

urfcË,Gr'vEN'ooR Á'".'.FIRIF1
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Ë

b-*":f:::::^*:::k
g
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