
Beleidsplan Stichting Hand 

 
Inleiding 
Stichting Hand is in 2005 opgericht door Ad Overdevest en Marion Cornelissen. De 
stichting is ontstaan uit een particulier initiatief van beide oprichters. Stichting Hand is 
een kleinschalige stichting. De giften komen direct op de plaats van bestemming. Omdat 
Stichting Hand samenwerkt met de lokale mensen waarvoor een project gerealiseerd 
wordt, kunnen de kosten beperkt blijven. Daarnaast wordt er bereikt dat de mensen zich 
eigenaar voelen van hun project. Stichting Hand staat bij de belastingdienst aangemerkt 
als ´goede doelen stichting´. 

Doelstelling 

De doelstelling van de stichting is: Het realiseren en eventueel in stand houden van 
projecten ter bevordering van het welzijn van mensen in arme landen. 
 
Ons motto is: Het helpen van mensen in arme landen met het leggen van een basis van 
waaruit zij zelf kunnen werken aan een betere toekomst. 

Uitgangspunten 
Stichting Hand zorgt voor de financiële middelen die nodig zijn om projecten in arme 
landen te realiseren die aan de doelstelling voldoen. Het toezicht op deze projecten is 
een gedeelde verantwoordelijkheid van de bestuurders van de stichting en de lokale 
bevolking. Vanuit het bestuur nemen Ad Overdevest en Marion Cornelissen deze 
verantwoordelijkheid op zich en reizen regelmatig af naar de locatie waar het project 
plaats vindt. Daarnaast wijzen zij per project een lokale inwoner aan die de 
verantwoordelijkheid ter plaatse draagt. Daarnaast wordt vanuit het bestuur in persoon 
van Ad Overdevest en Marion Cornelissen, een helpende hand geboden in de vorm van 
(fysieke) arbeid. 
 

Werkzaamheden stichting 
De werkzaamheden van de stichting omvatten: 

� Het werven van donatiegelden om projecten te realiseren; 
� Projecten ter plaatsen toetsen aan de doelstelling van stichting Hand; 
� Gerealiseerde projecten ter plaatsen volgen en controleren op de oorspronkelijke 

doelstelling; 
� Aanvragen van projecten beoordelen; 
� Het bieden van (fysieke) arbeid vanuit het bestuur; 
� Het houden van presentaties en lezingen door het bestuur; 
� Het actief promoten van de stichting. 

 
De laatste twee werkzaamheden werken ondersteunend aan de activiteit om 
donatiegelden te werven voor projecten. 
 
Momenteel is de stichting actief in Bolivia in de regio Cochabamba. Het bestuur van de 
stichting wordt actief gesteund door Anna Haarman en zuster Fulvia, twee mensen die al 
meer dan 15 jaar in Bolivia wonen en werken. 
 



Werkzaamheden projecten 
De werkzaamheden ten aanzien van de projecten omvatten: 

� Het technisch realiseren van een project, indien mogelijk in samenwerking met 
professionele bouwvakkers; 

 
Deze bouwvakkers worden gesteund door de lokale bevolking om de kosten te drukken 
en de betrokkenheid bij de locale bevolking te vergroten. Om vanuit Stichting Hand 
betrokkenheid te tonen helpt een afvaardiging van het bestuur indien in Bolivia 
aanwezig, de lokale mensen met de werkzaamheden die zij moeten uitvoeren. Het doel is 
echter wel om het werk zoveel mogelijk uit te laten voeren door de lokale mensen. 
 

De wijze waarop Stichting Hand fondsen werft 
De stichting werft op de volgende manieren de financiële ondersteuning: 

� Mond op mondreclame; 
� Het benaderen van vrienden, familie, kennissen en collega’s om Stichting Hand te 

ondersteunen; 
� Bedrijven interesseren voor financiële ondersteuning, indien wenselijk aan de 

hand van een presentie of lezing; 
� De site www.stichtinghand.tk;  
� Elke gelegenheid wordt aangegrepen om mensen te interesseren om te helpen, 

zoals verjaardagen, jubilea’s (cadeautip Stichting Hand), scholen, 
sportverenigingen, zakelijke clubs en dergelijke. 

 
De stichting maakt geen gebruik van reclame-uitingen die geld kosten. Ook zogenaamde 
fondsenwervers worden niet ingezet. De stichting kiest voor free publicity en maakt 
bovendien gebruik van social media, waaronder twitter, facebook en dergelijke. 

Beheer fondsen 
Alle gelden worden direct door de donateurs op de Rabo bankrekening gestort. Eventuele 
contanten worden direct gestort op de Rabo bankrekening. Indien er een overschot is 
wordt dit op een spaarrekening gestort om rente te ontvangen. Gelden mogen niet 
belegd worden en of (tijdelijk) uitgeleend. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld met 
inkomsten en uitgaven, evenals resultaten. 
 
Momenteel hebben we 3 rekeningen bij de Rabobank in Mijdrecht, waarvan er een 
spaarrekening is met rente. De ander twee zijn betaalrekeningen. Doel van deze twee 
betaalrekeningen is: de mogelijkheid hebben om met twee Pin-passen in een keer meer 
geld te kunnen pinnen in het buitenland met als doel de projecten te kunnen betalen. En 
bij storing een back-up te hebben tijdens verblijf in Bolivia. 
 

De wijze waarop fondsen worden besteed 
Alle giften worden voor 100% besteed aan de projecten. Eventuele kosten die nodig zijn 
om de doelstelling van de stichting te realiseren moeten eerst ingebracht worden door de 
bestuurders. Elke bestuurder is vrij om dit te doen met uitzondering de voorzitter. 
Gelden die nodig zijn voor de projecten worden overgemaakt aan Anna Haarman die er 
voor zorgt dat het geld bij de beheerder van het project komt. Zij heeft ook de 
mogelijkheid om een vooraf afgesproken bedrag van een van de betaalrekeningen op te 
nemen in Bolivia.  
 
Indien een van de bestuurders in Bolivia aanwezig is neemt hij of zij de taak van Anna 
Haarman over. Hij of zij controleert ter plaatsen de opnamen en overdracht van Anna 
Haarman. Gelden worden alleen besteed aan die projecten die aan de doelstelling van 
Stichting Hand voldoen. Kosten die bestuurders ter plaatsen maken moeten minimaal 
eerst zelf ingebracht worden. 



Persoonlijke kosten van de bestuurders, zoals reis- en verblijfskosten, komen niet ten 
laste van de sponsorgelden en worden uit eigen vermogen betaald. Het is niet toegestaan 
sponsorgelden om welke manier dan ook aan te wenden voor eigen gebruik in het kader 
van de projecten. De fondsen zijn uitsluitend bedoeld voor directe ondersteuning aan de 
projecten. 
 
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding en nemen op 
vrijwillige basis deel aan de stichting. 

Toetsing van projecten 
Alle bestuurders moeten volledig instemming geven aan een project. Indien er geld over 
is na het realiseren van een project zal dat gebruikt worden voor toekomstig project. 
  
 
Marion Cornelissen  Pascal Voorvelt  Ad Overdevest 
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