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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan omvat
een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het
beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld i.v.m. de ANBI regeling en zal jaarlijks
worden geactualiseerd.
Het bestuur van de Stichting SUPPORT TO CONNECT,

S. ten Napel
Voorzitter

G.J. Tigelaar
Secretaris

Februari 2011
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1. Profiel van de stichting SUPPORT TO CONNECT
Stichting SUPPORT TO CONNECT ondersteunt projecten in India met advies, diensten en
geld, altijd met als doel het brengen tot zelfstandigheid. Wij willen mensen in India
helpen bij het duurzaam aanhaken bij de samenleving. Een samenleving die op zichzelf
voldoende kansen biedt, maar vaak niet toegankelijk is voor mensen die er momenteel
buiten staan. Door middels van initiatieven om mensen de kans te geven wel aan te
haken bij de samenleving proberen we een kiem te planten voor duurzame verbetering
van de levens situatie van deze mensen, terwijl we hun gevoel van eigenwaarde en hun
trots proberen te stimuleren door ze niet afhankelijk te maken van de hulp, maar ze door
de hulp op gang te helpen, waarna ze zelfstandig verder kunnen.

Concreet wordt er samen gewerkt met lokale contacten in India, momenteel vooral in
Andhra Pradesh, en het daarin gelegen district South Easth Godavari. In het dorp
Pallipallem sponsoren wij een school, evenals een aantal initiatieven tot
ondernemerschap.
SUPPORT TO CONNECT werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2010.
Giften via SUPPORT TO CONNECT bereiken hun doel. De organisatie is klein en
slagvaardig. Via nieuwsbrieven en website wordt regelmatig gerapporteerd over
activiteiten en inzet van middelen.
2. De doelstelling en het actuele beleid
De doelstelling
SUPPORT TO CONNECT is opgericht met als doel het in
India helpen van mensen bij het duurzaam aanhaken bij
de samenleving, ter vergroting van hun welvaart.
Het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
o
o
o
o
o
o
o
o

Brengen tot zelfstandigheid
Stimuleren van eigen initiatief
Duurzaamheid
Onderwijs
Persoonlijke ontwikkeling
Vakopleiding
Ontwikkeling van de infrastructuur
Verstrekken van micro kredieten
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3. De werkzaamheden
School project
Het SUPPORT TO CONNECT project helpt kinderen uit het dorp Pallipallem aan een betere
opleiding. We doen dit via de Madhunapantula foundation. Voor meer informatie zie
http://www.madhunapantula.org. Het dorp Pallipallem is een rurale gemeenschap, en om
de kinderen kansen te bieden die ze anders niet zouden krijgen is goed onderwijs van
groot belang. Speciaal voor kinderen van ouders die dan anders niet zouden kunnen
betalen. Hiervoor is het ook van belang de kinderen maaltijden te verstrekken, omdat de
ouders anders alsnog voor kosten gesteld zouden worden.
De school groeit elk jaar met een klas, zodat er een organisch groeimodel is om uit te
groeien tot een volledige school, die kinderen in staat stelt een maximale score te halen
op de veelbepalende eindtoetsen die in India bepalend zijn voor de toegang tot
vervolgopleidingen. Tevens is het zo vroeg mogelijk krijgen van goed Engelse les van
groot belang om de kinderen te helpen zich te ontplooien.
SUPPORT TO CONNECT heeft 3 klassen gerealiseerd, en elk jaar komt er één bij.
Door middel van ons “SUPPORT TO CONNECT School Project” krijgen:
•
•
•

kinderen tussen 4 en 12 jaar dagelijks scholing
bouwen zij aan hun zelfbeeld
werken zij aan het aanhaken bij kansen die er zijn

Voor meer gericht informatie verwijzen wij naar de jaarverslagen van de stichting en de
nieuwsbrieven. Deze zijn te vinden op http://www.SupporttoConnect.org
4. Werving van fondsen
Werving
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier
zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met
de diverse donateurs en zakelijke relaties worden actief onderhouden.
Naast bijdragen van vaste donateurs, die periodiek een bijdrage geven, ontvangt de
stichting ook incidentele donaties.

5. Beheer van fondsen
De fondsen van SUPPORT TO CONNECT worden beheerd
door de Stichting SUPPORT TO CONNECT (ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland
onder nummer 32.16.86.79). De stichting beheert
rekening 1101.44.821 op naam van Stichting SUPPORT TO
CONNECT te Urk.
De inkomsten worden uitsluitend besteed aan de vooraf
door het bestuur goedgekeurde doelen. Indirecte kosten
zijn minimaal en hebben louter betrekking op
overboekingkosten van de fondsen naar de projecten.
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6. Besteding van fondsen
De bestedingen hebben te maken met kosten van voeding, kleding, onderwijs, kredieten,
infrastructurele aard, vakopleidingen en noodhulp in geval van rampen. De donaties
worden zoveel mogelijk besteed aan de doelstelling van de stichting, en de kosten in
Nederland worden tot een minimum beperkt. Hierdoor komt vrijwel 100% van de giften
daadwerkelijk bij de projecten terecht, zie voor de exacte details onze jaarverslagen.
Mocht onverhoopt de stichting tot liquidatie komen, dan zal het batig saldo worden
geschonken aan initiatieven die het algemeen nut dienen binnen de doelstelling van de
stichting.
7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
SUPPORT TO CONNECT is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32.16.86.79 als de Stichting SUPPORT TO
CONNECT, kooizand 4, 8321ZG te Urk.
Het fiscaalnummer van de stichting is 8220.37.361
Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door
belangstellenden worden gedownload (zie www.SupporttoConnect.org ).
Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: info@SupporttoConnect.org of
kooizand 4, 8321 ZG te Urk.
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