
 
 
 

Beleidsplan 2022-2024 
 

Stichting Bondeko 
 
 
 
  



 2 

 
Inhoudsopgave 
 
 
Voorwoord           3 
 
Algemene gegevens en bestuur        4 
 
Strategie           6 
 
Beleid            6 
 
Beheer            7 
  



 3 

Voorwoord 
 
Beste mensen, 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bondeko voor de periode van 2022 -2024. Het plan 
omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Bovendien geeft 
het een inzicht in de inkomsten, het beheer en de besteding van de financiële middelen van 
de Stichting. Indien nodig zal het beleidsplan jaarlijks aangepast of bijgesteld worden. 
 
Namens het bestuur van Stichting Bondeko, 
 
Joost Hetsen 
 
Voorzitter  
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Algemene gegevens en bestuur 
 
 
Algemene gegevens  
 
Statutaire naam   : Stichting Bondeko  
Organisatietype   : Stichting  
Opgericht    : 7 december 1982  
KvK nummer    : 41193031  
Banknummer (IBAN)   : NL02INGB0005467583 
Fiscaal nummer (RSIN)  : 807754481  
Bezoekadres    : De Baander 48, 3823 VK Amersfoort  
Website    : www.stichtingbondeko.nl 
E-mail     : info@stichtingbondeko.nl 
Beloningsbeleid  : Het bestuur is onbezoldigd 
 
 
Bestuurders 
 
Naam     : Groot, Jacobus Cornelis Maria 
Geboortedatum   : 10-09-1958 
Datum in functie   : 01-03-1992 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam     : van Baarsen, Jozef Hendricus Petrus 
Geboortedatum   : 24-03-1954 
Datum in functie   : 01-03-1992 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam     : Groot, Theodorus Leonardus Maria 
Geboortedatum   : 06-09-1955 
Datum in functie   : 01-10-2006 
Titel     : Bestuurder/gevolmachtigde in het buitenland 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam     : Lanting, Sybrecht Rixt 
Geboortedatum   : 30-07-1965 
Datum in functie   : 01-03-2011 (datum registratie: 26-04-2011) 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam     : Hetsen, Johan Christian 
Geboortedatum   : 01-07-1984 
Datum in functie   : 01-03-2011 (datum registratie: 26-04-2011) 
Titel     : Voorzitter 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam     : van Dijk, Cornelis Roeland 
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Geboortedatum   : 26-11-1970 
Datum in functie   : 06-04-2016 (datum registratie: 20-05-2016) 
Titel     : Penningmeester 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
Naam     : Sierink, Loltje Merkje 
Geboortedatum   : 07-10-1961 
Datum in functie   : 05-05-2016 (datum registratie: 20-05-2016) 
Titel     : Secretaris 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam     : van Dulmen, Otto Maria 
Geboortedatum   : 29-07-1982 
Datum in functie   : 18-01-2021 (datum registratie: 22-03-2021) 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)  
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Strategie 
 
Doelstelling 
Steun aan ontwikkelingslanden door het ondersteunen van onderwijsprojecten, opleiding en 
studie, één en ander in de ruimste zin van het woord. 
 
Bereiken van de doelstelling 
De stichting tracht deze doelen te bereiken door het organiseren van acties, loterijen, 
verkoop van lokale, door de mensen in het land waar de stichting werkt, gemaakte 
producten; propageren van ontwikkelingssamenwerking, geven van lezingen, uitleg over de 
projecten en het werk van de stichting tijdens bijeenkomsten van sponsoren en donateurs. 
 
 
Beleid 
 
Activiteiten  
Voor de periode van 2022 -2024 verwacht de stichting haar doelstelling na te streven door 
middel van de volgende activiteiten: 

1) Het management en een deel van de financiering van de Bondeko lagere school in 
Kayunga, Uganda. Op de school wordt kwaliteitsonderwijs gegeven aan de armere 
kinderen van de gemeenschap. Bovendien wil de stichting het bereik van de school 
vergroten door de Bondeko lagere school te ontwikkelen als trainingsschool voor 
andere lagere scholen om zo ook kwaliteitsonderwijs bij andere scholen te brengen. 

2) Vervolgonderwijs. Op individuele - en incidentiele basis kunnen leerlingen in 
aanmerking komen voor een beurs voor vervolgonderwijs. Daarnaast wil de stichting 
oud-leerlingen die inmiddels voor zichzelf werken, helpen door middel van training 
en coaching. 

3) Anam Cara Educatie Boerderij. Belangrijkste doel van de boerderij is het delen van 
kennis. Door de verkoop van kaas en eieren worden inkomsten vergaard. 

4) Stoepwerk. Leven en werken in Afrika betekent ook geworteld raken in de lokale 
gemeenschap. Geregeld wordt er een beroep op je gedaan waar we onmogelijk aan 
voorbij kunnen gaan. Soms gaat het om een eenmalige ondersteuning, een andere 
keer is hulp op de lange termijn nodig. 

5) Eventuele nieuwe activiteiten die binnen de doelstelling van de stichting passen. 
 
Werven van gelden 
De stichting streeft ernaar om jaarlijks minimaal 20.000 euro ter beschikking te stellen voor 
de operationele kosten van de Bondeko lagere school. Daarnaast kunnen er aanvullende 
fondsen geworven worden ten behoeve van overige activiteiten. 
Op de volgende manieren ontvangt de stichting inkomsten: 

1) Giften van een trouwe groep individuele donoren 
2) Door het organiseren van activiteiten zoals bijvoorbeeld een sponsorloop, 

jamverkoop, veilingen etc. 
3) Fondsenwerving bij institutionele en/of private fondsen.  
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Beheer 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond beheer van het vermogen van de stichting, 
daarbij horen de volgende kenmerken: 

1) De stichting heeft geen winstoogmerk 
2) Besteden van de gelden volgens de doelstelling van de stichting 
3) Jaarlijks publiceren van en toelichting bij de financiële jaarcijfers. 
4) De bestuursleden zijn onbezoldigd 
5) Kosten worden zo laag mogelijk gehouden en zijn structureel terug te brengen tot 

kosten voor de bankzaken, kvk inschrijving, website en de nieuwsbrief (Amahoro). 
6) Het bestuur tracht een buffer aan te houden van 1 jaar met betrekking tot de 

bijdrage aan de Bondeko lagere school. 


