Sarinha Beleid 2014

Inleiding

Het jaar 2013 was een jaar van grote omschakelingen binnen Sarinha. Zowel in Mozambique als in
Nederland. Nu de stofwolken langzaam neerdwarrelen wordt duidelijk hoe de nieuwe structuur in
Nederland eruit gaat zien. Als ook de doelen in Mozambique helderder naar voren komen, zal er in
2014 gewerkt gaan worden aan een beleidsplan voor de komende jaren (2015-2018).
De statuten zijn inmiddels door het bestuur geactualiseerd, maar dit moet het komend jaar nog
notarieel vastgelegd worden.
Hieronder volgt puntsgewijs een aantal zaken die voor gaan komen in het nieuwe beleidsplan:
Mozambique
Bouw onderwijscentrum in fases
− Voorlopig ontwerp centrum uitwerken naar bouwtekening in Mozambique
− Afhankelijk van het beschikbaar komen van fondsen start de bouw (er lopen gesprekken met
een vrijwilligersorganisatie in Nl over een mogelijke inzet van vrijwilligersteams uit NL voor
de bouw van het centrum i.s.m. het lokale team)
− Met het bedrijfsplan mogelijkheden gaan verkennen voor financiële steun bij o.a.
Agentschap Nl en overige financierings verstrekkers. Bij voldoende financiering start een
leerwerkbedrijf bouw door;
* het lokaal opzetten en laten registreren van een bedrijf (opzetten bestuur, statuten e.d.,
lokaal uitvoerend team (bouwbegeleiding/docenten en bouwstudenten(selectie))
* aanschaf van- en training in het gebruik van het gereedschap en de machine voor de
productie van bouwstenen;
* acquisitie bouwopdrachten lokaal en uitvoering klussen/opdrachten.
Sarinha zal vooralsnog niet financieel instappen in dit leer/werkbedrijf maar als er op een
gegeven moment voldoende fondsen zijn is een beperkte financiële deelname mogelijk.

Uitbreiden van de cursussen binnen het onderwijscentrum
Uitwisselingsprogramma met docenten binnen en buiten Mozambique (bv door studenten GPW of
dergelijke HBO’s)
Uitbreiding jongeren die een beroep gaan leren, vanuit Maringue en vanuit omgeving Beira
Uitbreiding gevangeniswerk in samenwerking met lokale kerken en internationale organisaties
Uitbreiding kinderwerk in Thowe/Katia naar elke week inclusief maaltijd.

Nederland
Team uitbreiden met fondswerver (of fondswerving uitbesteden)
Fondswerfplan rondom bouw en voortgang Sarinha Mozambique beschrijven en uitvoeren (Vb
Student for students) evt. door stagiaire?
Samenwerking met SKIN formaliseren (Samen Kerk in Nederland, zij stellen momenteel de
kantoorruimte voor Sarinha ter beschikking)
Logo aanpassen aan huisstijl
Strategie ontwikkelen voor het naar buiten treden van Sarinha in Nederland (zoals in 2013 via de
expositie ‘Het Koninklijk Thuis’)

Financieel
Stichting Sarinha streeft naar een duurzame wereld waarin iedereen meetelt. Met onze activiteiten
willen we een betere toekomst voor mensen opbouwen. Dat doen we met financiële ondersteuning,
maar zo mogelijk ook door zelf ter plaatse werkzaam te zijn. We kiezen hierbij voor een actieve
samenwerking met lokale partners.
Onze inkomsten ontvangen wij van particulieren, bedrijven en organisaties voor goede doelen. Wij
zien er op toe dat alle inkomsten voor de volle 100% ten goede komen aan de projecten waarvoor ze
bestemd zijn. Alle kosten van organisatorische (zoals vergaderingen en reizen) aard worden door het
Bestuur van Stichting Sarinha zelf gedragen. Het afleggen van een goede verantwoording aan onze
donateurs is derhalve van cruciaal belang en volledige transparantie wordt dan ook nagestreefd. Om
dit te bewerkstelligen worden door een accountant de administratie gevoerd en de jaarstukken
samengesteld. Tevens worden, door middel van duidelijke informatie op onze website en zo mogelijk
door het gebruik van film of video, de donateurs geïnformeerd over de voortgang van onze
projecten.
De financiële middelen die ons zijn aangereikt worden binnen een afzienbare termijn ingezet voor de
projecten, waarbij wij beogen een reserve aan te houden voor eventuele noodhulp.
Beloning:
Er is geen vergoedingen of beloningsbeleid. In principe worden alle werkzaamheden zonder beloning
uitgevoerd door alle vrijwilligers en bestuursleden.
Reizen naar Mozambique:
Wanneer bestuursleden of adviseurs naar Mozambique reizen worden reis-en verblijfskosten door
hen zelf betaald.
Reizen binnen Nederland:
Alle reiskosten nodig voor vergaderingen, bijeenkomsten donateurs enz. worden niet gedeclareerd,
maar worden door de vrijwilligers en bestuursleden zelf betaald.
Kantoorhuisvesting en werkzaamheden:
Kantoorhuisvesting wordt gratis beschikbaar gesteld ten huize van het Bisdom van Utrecht in
Amersfoort (Koningin Wilhelminalaan 5 ) of wanneer nodig ten huize van andere bestuursleden.
Kantoor werkzaamheden (uitgevoerd door vrijwilligers of bestuursleden) bestaan uit administratie
donateurs, giften, boekhouding, contacten met en rapportage naar donateurs en onderhoud
contacten met onze lokale coördinator in Mozambique. Dit zijn veelal wekelijkse werkzaamheden.
Jaarlijkse werkzaamheden :
3 x bestuursvergaderingen (bestuur)
4 x promotie bijeenkomsten (bestuur+vrijwilligers)
1 x Jaarverslag/ (bestuur)
1 x Jaarrekening (penningmeester/bestuur)
4-6 x nieuwsbrieven voor donateurs (bestuur)

