Beleidsplan 2021 van de Stichting Faridpur
Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Faridpur voor het kalenderjaar 2021. In dit plan vindt
u informatie over de samenstelling van het bestuur en de taakverdeling, onze
bereikbaarheid, onze algemene doelstelling, de activiteiten die wij voornemens zijn te
ontplooien in het jaar 2021, de fondsenwerving, het beheer en de besteding van de gelden.
Stichting Faridpur is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften
aan onze Stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Faridpur is een door het CBF (Centraal
Bureau Fondsenwerving) erkende Stichting.

1. Samenstelling en taakverdeling Bestuur
De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2021.
 Voorzitter
Dhr. Gerke Postma
 Secretaris
Mv. Ankie Galama
 Penningmeester
Dhr. Dick van der Duyn Schouten
 Bestuurslid
Dhr. Cees Spronk
 Bestuurslid
Dhr. Clemens Herbrink
Het bestuur wordt voor zijn werkzaamheden niet bezoldigd. De stichting heeft geen
personeel in dienst. Het bestuur als geheel heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
beleid en de uitvoering van dat beleid.
Voorzitter: Gerke Postma
 Het voorbereiden en leiden van de vergaderingen
 Coördineren van acties gericht op donaties, sponsoring en fondsenwerving
Secretaris: Ankie Galama
 Het maken van de agenda voor de bestuursvergaderingen
 Het schrijven van de notulen van de bestuursvergaderingen
 Het schrijven van het jaarlijks infobulletin
 Het opstellen van het jaarverslag en beleidsplan
 Het bijhouden van de eigen website en de websites van CBF, Geef.nl en Fredon
 Het beheren van de in- en uitgaande post en mail
 Het aanschrijven van fondsen en stichtingen voor donaties
 Het versturen van bedankbrieven aan donateurs
Penningmeester: Dick van der Duijn Schouten
 Het verzorgen van de boekhouding van stichting Faridpur
 Het opstellen van de jaarbegroting
 Het (laten) opstellen van het financiële jaarverslag
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Het beheer van de bankrekeningen
Het verrichten van de betalingen
Het versturen van de bedankbrieven aan daarvoor in aanmerking komende donateurs

Algemeen bestuurslid: Cees Spronk
 Het ondersteunen van projecten HCH (Holland Children House) en de scholen in
Faridpur en Mangu
 Het geven van presentaties over de Stichting Faridpur
 Het onderhouden van de contacten met Interplast Holland
 Het onderhouden van externe contacten
Organisatie missies: Clemens Herbrink:
 Het organiseren van de chirurgische missies naar Nigeria
In 2021 wordt onderzocht of de stichting een andere bestuursstructuur gaat realiseren.

2. Bereikbaarheid van de Stichting




Secretariaat: Mv. Ankie Galama, Dokter Kijlstraweg 24, 9063 JC Mûnein
E-mail: info@faridpur.nl
Website: www.stichtingfaridpur.nl

3. Doelstelling van Stichting Faridpur
Stichting Faridpur helpt mensen met een beperking en kansarme kinderen een toekomst op
te bouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing. Stichting Faridpur is actief in
Faridpur/Bangladesh en in Mangu/Nigeria. De stichting steunt medische en sociale projecten
in Faridpur en Mangu. Stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften volledig ten goede te
laten komen aan degenen, voor wie de giften bedoeld zijn.

4. Activiteiten in het jaar 2021
De crisis als gevolg van Covid-19 heeft in 2020 veel impact gehad op onze activiteiten en het
verwerven van gelden. Dat zal in 2021 niet veel anders zijn, verwachten we. De missie van
voorjaar 2021 naar Nigeria kan niet doorgaan. Het is onzeker of de missie in het najaar door
kan gaan. Bovendien zijn we afhankelijk van vaste donateurs en eenmalige giften. Door de
economische gevolgen van de Coronacrisis komt dat in gevaar.
Faridpur/Bangladesh
Medische missie
De medische missie naar Faridpur wordt in Nederland georganiseerd en gefinancierd door
Stichting Interplast Holland in samenwerking met een groep plastisch chirurgen uit
Haarlem/Amsterdam. Onze zusterorganisatie in Banglasdesh, Faridpur Welfare Foundation
(FWF), organiseert en financiert de faciliteiten in Faridpur. Als Stichting Faridpur zijn we
hooguit op de achtergrond of voor advies nog betrokken.
Sociale missie
FWF is verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van het Holland Children House
(HCH) met de bijbehorende basisschool en de school voor beroepsonderwijs (Vocational
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Training Center) in Faridpur. Onze stichting verwerft gelden voor de exploitatie van dit
kindertehuis en draagt jaarlijks € 35.000,- bij.
Mangu/ Nigeria
Medische missie
Wij organiseren gewoonlijk twee missies naar COCIN Hospital and Rehabilitation Centre in
Mangu: één in maart en één in oktober. We werken hierin samen met Stichting Interplast
Holland. Deze stichting betaalt de reis- en verblijfskosten van de leden van de missie en de
kosten voor het medische materiaal. Zij regelt ook de reis en zorgt voor de reisdocumenten.
Onze stichting draagt bij in de ziekenhuiskosten van de patiënten: € 50,- per operatie. Zoals
hierboven reeds aangegeven gaat de voorjaarsmissie niet door en is het afwachten of de
najaarsmissie doorgang kan vinden, vanwege Covid-19 of de politieke omstandigheden in
Nigeria.
Sociale missie en ondersteuning medische projecten
Op verzoek en voor zover we ons dat financieel kunnen permitteren ondersteunen we verder
speciale projecten op sociaal en/of educatief terrein en medische projecten.
Speciale ondersteuning willen we geven aan de school en het internaat, het Poor Patient
Fund, het brandpreventieprogramma en de leprazorg.
De Sabon Layi school:
Eind 2017 is de school formeel losgemaakt van het ziekenhuis. Het ziekenhuis betaalt nog
wel de salarissen van het niet-onderwijzend personeel van het internaat maar niet die van de
leerkrachten. Ondanks dat de salarissen lang niet volledig betaald worden, blijven zij op de
school werken, hun toewijding is heel bijzonder. De school is zelf mais gaan verbouwen om
deels in hun onderhoud te voorzien en ze zijn een geitenboerderij gestart om geiten voor de
verkoop te fokken.
Stichting Faridpur levert dit jaar een bijdrage aan de Sabon Layi school, bestemd voor de
kinderen met een beperking.
Poor Patient Fund:
De inkomsten van het ziekenhuis komen vrijwel geheel van wat de patiënten betalen.
Gezien de armoede in de regio mogen de tarieven niet te hoog worden, anders is de zorg
niet betaalbaar. De salarisbetalingen lopen altijd achter en geld voor onderhoud is er niet.
Veel organisaties die in het verleden ondersteuning gaven, zoals de Leprastichting, de
Christian Blind Mission en een Amerikaanse HIV-bestrijdingsorganisatie, hebben zich
teruggetrokken. Het ziekenhuis staat er nu vrijwel alleen voor en alle steun die wij geven is
zeer noodzakelijk en zeer welkom. Reden waarom we in 2021 een bijdrage leveren aan het
Poor Patient Fund zodat patiënten, die hun nota echt niet kunnen betalen, toch behandeld
kunnen worden
Leprazorg:
Oorspronkelijk was het COCIN Hospital and Rehabilitation Centre een lepracentrum.
Terwijl het steeds meer een algemeen ziekenhuis werd, bleef de zorg voor leprapatiënten
bestaan; met name de complicaties die optreden bij leprapatiënten hebben speciale
behandeling nodig. Bovendien worden er orthopedisch schoeisel en revalidatiehulpmiddelen
gemaakt.
Tot 2018 werd dit werk ondersteund door de Nederlandse Leprastichting, maar die trok zich
terug uit Nigeria. Er ontstond een groot probleem. Je kunt patiënten de noodzakelijke zorg
niet onthouden, maar ze hebben geen geld om te betalen. Als Stichting Faridpur hebben wij
besloten om met de steun van Arend van de Venis, van 1982 t/m 1986 lepra-arts in Mangu,
ons het lot van de lepra patiënten daar aan te trekken.
Wij ondersteunen dit jaar de zorg voor de leprapatiënten met € 3.000.-.
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Brandwondenprogramma:
Het Brandwondencentrum is een onderdeel van het COCIN-hospital en is een
behandelcentrum voor patiënten met ernstige brandwonden. Vanuit het centrum worden
voorlichting en opleiding op scholen en in ziekenhuizen gegeven. In oktober 2013 is tijdens
het Plastic Surgery Camp het eerste gebouw van het centrum, de operatiekamer, officieel
geopend. In 2014 is men begonnen met de verbouw van de oude operatiekamer tot een
verpleegunit voor patiënten met ernstige, verse brandwonden. Deze is reeds in gebruik. Ten
behoeve van de voorlichting over de behandeling van brandwonden is een pick-up
aangeschaft. Voor de behandeling van de brandwonden bij de mensen thuis is grote
behoefte aan goed verbandmateriaal, dat duur is.
In 2019 heeft de stichting bijgedragen aan het brandveilig maken van de keukens rondom
het ziekenhuis. In 2021 staat er € 3.000,- op de begroting voor brandwondenzorg.

5. Werving van gelden
Stichting Faridpur verwerft inkomsten door:
 het houden van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten;
 giften van donateurs, fondsen, organisaties, stichtingen, kerkgenootschappen,
bedrijven en particulieren.
Ons streven is er elk jaar op gericht om aan het eind van het jaar te beschikken over een
bedrag dat gelijk is aan de uitgaven van het aflopende boekjaar. Op die manier bereiken we
dat er geen grote fluctuaties zitten in de bedragen die we jaarlijks beschikbaar stellen.
In het jaar 2021 zullen we ons opnieuw inspannen om te bereiken dat onze inkomsten gelijk
blijven aan het hoge peil van inkomsten van de achter ons liggende jaren. Gezien de
ervaring van afgelopen jaar, zullen we ook in 2021 waarschijnlijk te weinig inkomsten
verwerven, waardoor ons eindsaldo terugloopt.

6. Het beheer van de gelden
Stichting Faridpur besteedt het geld aan de doelen die ze zich gesteld heeft. De indirecte
kosten zijn minimaal. Ze hebben louter betrekking op uitgaven voor de bankadministratie en
kosten voor de erkenning van het CBF. Het bestuur declareert geen reiskosten of andere
onkosten. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin de
stichting ze ontvangt.

7. De besteding van de gelden
Faridpur / Bangladesh
 Exploitatie en onderhoud van het Holland Children House en de bijbehorende
basisschool en school voor beroepsonderwijs. We streven ernaar dat het HCH
minder afhankelijk wordt van onze structurele bijdrage in de exploitatie.
Mangu / Nigeria
School voor kinderen met een beperking
 Schoolgeld voor deze kinderen
Ziekenhuis en medische programma’s
 Ziekenhuiskosten van de patiënten die bij de medische missies worden geopereerd:
€50,- per operatie.
 Ondersteuning brandwondenprogramma
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Ondersteuning leprazorg
Fonds voor arme patiënten die hun brandwondenzorg niet kunnen betalen (Poor
Patient Fund)

8. De begroting 2021
Inkomsten
€ 35.000,€ 3.000,€ 10.000,€ 1.000,€ 3.000,€ 3.000,€ 4.000,-

Holland Children House Faridpur
School Mangu
Operaties Mangu
Poor Patient Fund Mangu
Brandwondenprogramma Mangu
Leprazorg Mangu
Algemene bestemmingen
Exploitatie
Rente en bankkosten
Onvoorzien
Totaal

€ 59.000,-

Uitgaven
€ 35.000,€ 3.000,€ 10.000,€ 1.000,€ 3.000,€ 3.000,€ 100,€ 200,€ 200,€ 55.500,-

Tot slot
Dit Beleidsplan 2021 is vastgesteld met instemming van alle bestuursleden op 3 mei 2021.
Na vaststelling publiceren we dit beleidsplan op onze website.
Mûnein, 3 mei 2021
Namens het bestuur van Stichting Faridpur:
Gerke Postma, voorzitter
Ankie Galama, secretaris
Dick van der Duyn Schouten, penningmeester
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