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Beleidsplan	  Stichting	  Ashleigh’s	  Place	  SA	  
2015-‐2016	  

Voorwoord	  
	  

In	  dit	  beleidsplan	  geven	  wij	  u	  graag	  een	  helder	  beeld	  van	  de	  activiteiten	  van	  Stichting	  Ashleigh’s	  
Place	  SA	  (APSA).	  Dit	  beleidsplan	  is	  geschreven	  voor	  alle	  betrokkenen	  van	  de	  stichting	  en	  in	  het	  
bijzonder	  voor	  onze	  (potentiële)	  donateurs.	  

Stichting	  Ashleigh’s	  Place	  SA	  is	  opgericht	  op	  16-‐06-‐2009	  en	  heeft	  zich	  ten	  doel	  gesteld	  om	  
kansarme	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika	  weer	  een	  goede	  toekomst	  te	  geven.	  Dit	  door	  middel	  van	  
educatie,	  gezondheidszorg	  en	  bovenal	  door	  middel	  van	  liefde.	  Kinderen	  vertrouwen	  geven	  in	  
een	  mooie	  toekomst	  met	  verbetering	  van	  hun	  leefomstandigheden.	  

Dit	  beleidsplan	  biedt	  de	  stichting	  een	  kader,	  waarbinnen	  het	  beleid	  voor	  deze	  ambitie	  op	  termijn	  
kan	  worden	  gerealiseerd.	  

De	  ambitie	  van	  de	  stichting	  vraagt	  veel	  van	  de	  donateurs,	  vrijwilligers	  en	  het	  bestuur.	  Maar	  voor	  
elke	  bijdrage	  die	  hierdoor	  aan	  de	  toekomst	  van	  vele	  kinderen	  kan	  worden	  geleverd,	  is	  het	  de	  
moeite	  dubbel	  en	  dwars	  waard.	  
	  

Ede,	  	  14	  april	  2015	  

Stichting	  Ashleigh’s	  Place	  South	  Africa	  

	  

Bestuur:	  

Voorzitter:	   	   Bettina	  Schouten-‐Antonissen	  

Secretaris:	   	   Silvia	  Zwikker	  

Penningmeester:	   Peter	  Antonissen	  
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1.	  Inleiding	  
	  

Waarom	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika	  helpen?	  	  

Elk	  kind	  verdient	  een	  prachtige	  toekomst,	  waar	  hij/zij	  dan	  ook	  ter	  wereld	  geboren	  wordt.	  
Hebben	  onze	  kinderen	  in	  Nederland	  meer	  recht	  op	  educatie	  of	  zorg?	  	  Laten	  we	  met	  zijn	  allen	  een	  
beetje	  van	  het	  geluk	  dat	  wij	  hebben	  omdat	  we	  hier	  geboren	  zijn	  overdragen	  naar	  een	  plek	  op	  
aarde	  waar	  kinderen	  het	  minder	  getroffen	  hebben.	  

Als	  je	  één	  keer	  in	  een	  echt	  township	  bent	  geweest	  is	  het	  direct	  duidelijk.	  Zonder	  hulp	  komen	  
deze	  kinderen	  niet	  verder.	  Nu	  kan	  je	  op	  vele	  manieren	  hulp	  bieden,	  het	  aanbieden	  van	  voeding,	  
educatie,	  zorg	  etc.	  Ons	  leek	  het	  goed	  om	  in	  ieder	  geval	  te	  beginnen	  bij	  het	  begin,	  de	  kinderen.	  Om	  
verder	  te	  kunnen	  komen	  is	  educatie	  de	  sleutel	  die	  wij	  moeten	  leveren.	  Zorg	  dat	  de	  kinderen	  naar	  
school	  kunnen	  waarbij	  een	  warm	  thuis	  en	  veel	  liefde	  ook	  het	  geloof	  in	  een	  goede	  toekomst	  
geven.	  Op	  deze	  manier,	  werkend	  vanuit	  het	  geven	  van	  een	  goed	  voorbeeld,	  zal	  de	  verbetering	  
zich	  als	  een	  positieve	  olievlek	  uitbreiden.	  Op	  deze	  manier	  leggen	  we	  een	  basis	  voor	  de	  toekomst.	  

Hoe	  mooi	  is	  het	  als	  wij	  door	  middel	  van	  onze	  stichting	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika	  
een	  stabiele	  en	  gelukkige	  toekomst	  kunnen	  bieden.	  

2.	  Doelstelling	  van	  de	  stichting	  
	  

De	  stichting	  heeft	  sinds	  de	  oprichting	  in	  2009	  al	  heel	  wat	  bereikt.	  Er	  staan	  nu	  in	  het	  township	  
‘NewRest’,	  gelegen	  tussen	  Paarl	  en	  Wellington	  twee	  Foster	  homes.	  Het	  eerste	  huis	  “Ashleigh’s	  
Place”	  (vernoemd	  naar	  de	  overleden	  dochter	  van	  de	  voorzitter)	  is	  door	  onze	  stichting	  
aangeschaft	  en	  helemaal	  ingericht	  en	  opgeknapt.	  Het	  huis	  is	  als	  vastgoed	  overgedragen	  aan	  de	  
Stichting	  Norsa	  die	  lokaal	  de	  verzorging	  en	  het	  beheer	  uitvoert.	  Dit	  huis	  wordt	  door	  onze	  
stichting	  onderhouden..	  Het	  tweede	  huis	  “Pur	  Sang	  Place”	  (genoemd	  naar	  Stichting	  Pur	  Sang	  een	  
bevriende	  stichting	  die	  meewerken	  aan	  de	  fundraising	  en	  waarbij	  Caroline	  Mangnus	  en	  Geert-‐Jan	  
van	  der	  Sangen	  nauw	  betrokken	  zijn)	  is	  net	  aangeschaft	  en	  behoeft	  nog	  veel	  werk.	  In	  het	  komende	  
jaar	  wordt	  het	  huis	  verbouwd,	  zodat	  de	  8	  kinderen	  er	  goed	  kunnen	  wonen	  en	  leven.	  Daarna	  zal	  
ook	  dit	  huis	  natuurlijk	  onderhouden	  moeten	  worden.	  

Voor	  de	  14	  kinderen	  die	  officieel	  onder	  de	  verantwoording	  vallen	  van	  stichting	  Ashleigh’s	  Place	  
moet	  natuurlijk	  ook	  gezorgd	  worden.	  Deze	  zorg	  bestaat	  uit	  eten,	  kleding,	  medicijnen,	  educatie	  en	  
alles	  wat	  een	  gewoon	  gezin	  nodig	  heeft.	  Wij	  hebben	  als	  stichting	  liefde	  en	  zorg	  hoog	  in	  het	  
vaandel	  staan.	  Wij	  hebben	  dan	  ook	  één	  moeder	  per	  huis	  aangesteld.	  Deze	  moeder	  krijgt	  kost	  en	  
inwoning	  maar	  ook	  een	  basissalaris.	  Zo	  nodig	  ook	  maatschappelijke	  training.	  	  

Daarnaast	  zorgen	  we	  voor	  vooruitgang	  in	  de	  wijk	  waar	  onze	  huizen	  staan.	  We	  ondersteunen	  het	  
nieuwgebouwde	  jeugdcentrum,	  de	  sopkombuizen	  (soepkeukens)	  die	  dagelijks	  aan	  ruim	  1000	  
kinderen	  een	  warme	  maaltijd	  bieden.	  	  

Wij	  streven	  ernaar	  om	  een	  mooie	  toekomst	  van	  onze	  huidige	  kinderen	  te	  garanderen	  en	  om	  
indien	  mogelijk	  het	  aantal	  huizen	  en	  kinderen	  uit	  te	  breiden.	  	  
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3.	  Organisatie	  
	  

Het	  bestuur	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  beleid,	  het	  financiële	  beheer	  en	  de	  interne-‐	  en	  externe	  
communicatie.	  Het	  bestuur	  bestaat	  uit	  drie	  bestuursleden	  (secretaris,	  penningmeester	  en	  
voorzitter)	  en	  twee	  vaste	  leden.	  Samen	  zijn	  zij	  verantwoordelijk	  voor	  de	  dagelijkse	  gang	  van	  
zaken	  en	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  de	  bestuursbesluiten.	  De	  bestuursleden	  genieten	  voor	  hun	  
werkzaamheden	  geen	  beloning.	  

Voor	  het	  bestuur	  staat	  integriteit	  in	  de	  meest	  brede	  zin	  hoog	  in	  het	  vaandel.	  Dat	  betekent	  dat	  
tegenstrijdigheden	  tussen	  persoonlijke	  (financiële)	  belangen	  en	  het	  bestuurslidmaatschap	  
vermeden	  worden.	  De	  kosten	  die	  bestuursleden	  maken	  voor	  vergaderingen,	  evenementen	  e.d.	  
komen	  niet	  ten	  laste	  van	  de	  stichting.	  Deze	  worden	  door	  leden	  zelf	  betaald.	  

Het	  bestuur	  vergadert	  minimaal	  vier	  keer	  per	  jaar	  en	  verder	  zo	  vaak	  als	  de	  bestuursleden	  dit	  
wenselijk	  achten.	  Tijdens	  de	  vergadering	  dient	  het	  beleidsplan	  als	  uitgangspunt	  om	  de	  
voortgang	  te	  toetsen.	  Elk	  bestuurslid	  kan	  daarnaast	  onderwerpen	  aandragen	  voor	  de	  
vergadering.	  

Om	  de	  haalbaarheid	  en	  kwaliteit	  te	  waarborgen	  laat	  stichting	  Ashleigh’s	  Place	  zich	  ondersteunen	  
en	  adviseren	  door	  een	  aantal	  (vaste)	  vrijwilligers	  en(professionele)	  adviseurs	  op	  het	  gebied	  van:	  

-‐ Financieel	  beleid	  
-‐ Communicatie	  (o.a.	  website)	  
-‐ Werving	  van	  sponsoren	  en	  donateurs	  
-‐ Uitvoering	  van	  de	  projecten	  

4.	  Financiën	  
	  

Het	  bestuur	  legt	  in	  het	  financieel	  jaarverslag	  verantwoording	  af	  voor	  het	  door	  de	  stichting	  
gevoerde	  beleid	  over	  een	  kalenderjaar.	  Het	  jaarverslag	  zal	  jaarlijks	  voor	  1	  juni	  verschijnen.	  

De	  activiteiten	  van	  de	  stichting	  worden	  volledig	  gefinancierd	  door	  giften,	  sponsoring	  en	  
donaties.	  Stichting	  Ashleigh’s	  Place	  werkt	  met	  particulieren	  en	  bedrijven	  die	  incidenteel	  of	  
periodiek	  een	  bedrag	  storten.	  Hierin	  geldt	  nadrukkelijk	  geen	  minimaal	  bedrag.	  	  
	  
De	  stichting	  doneert	  haar	  financiële	  middelen	  nagenoeg	  volledig	  aan	  de	  kinderen.	  Daarom	  zijn	  
de	  overige	  kosten	  nagenoeg	  te	  verwaarlozen	  en	  blijven	  beperkt	  tot	  de	  kosten	  zoals	  Kamer	  van	  
Koophandel,	  webhosting	  en	  bankkosten.	  	  
	  
Het	  financieel	  beleid	  is	  er	  op	  gericht	  om	  alle	  donaties,	  giften	  en	  sponsoring	  ten	  goede	  te	  laten	  
komen	  aan	  het	  goede	  doel,	  namelijk	  kansarme	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika.	  Eventuele	  ontvangen	  
rente	  gaat	  ook	  naar	  de	  stichting.	  Sinds	  01-‐01-‐2015	  is	  stichting	  Ashleigh’s	  Place	  in	  het	  bezit	  van	  
een	  ANBI	  status	  (RSIN	  8208.90.121)	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  aan	  de	  gestelde	  eisen	  wordt	  voldaan.	  
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5.	  Communicatie	  
	  
	  
Communicatie	  wordt	  gezien	  als	  een	  middel	  om	  het	  doel,	  geld	  inzamelen,	  te	  bewerkstelligen.	  Het	  
onderhouden	  en	  uitbreiden	  van	  bestaande	  netwerken	  is	  daarom	  van	  groot	  belang.	  Het	  
communicatieplan	  van	  de	  stichting	  	  Ashleigh’s	  Place	  is	  er	  op	  gericht	  om	  enerzijds	  contacten	  naar	  
nieuwe	  donateurs	  en	  sponsors	  te	  leggen	  en	  om	  anderzijds	  de	  bestaande	  contacten	  te	  voorzien	  
van	  actuele	  informatie	  over	  de	  vorderingen	  van	  de	  kinderen.	  	  

De	  moderne,	  informatieve	  website	  www.apsa.nu	  is	  een	  belangrijk	  communicatiekanaal	  voor	  
(potentiële)	  sponsoren,	  donateurs	  en	  vrijwilligers.	  De	  website	  wordt	  zorgvuldig	  beheerd	  en	  
geactualiseerd.	  	  
	  

Via	  nieuwsbrieven	  en	  Facebook	  informeert	  APSA	  haar	  donateurs	  en	  sponsoren	  over	  haar	  
activiteiten.	  Het	  uitbreiden	  en	  onderhouden	  van	  Facebook	  is	  een	  onderdeel	  van	  het	  
communicatieplan.	  	  

	  


