Beleidsplan Stichting Afric’Sanaga
Inleiding
In onderstaand beleidsplan wordt door het bestuur van de Stichting Afric’Sanaga het actuele beleid
vastgelegd. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van mei 2021, in aansluiting op
de notariële oprichtingsakte van december 2008. Dit beleidsplan zal worden aangepast zodra het
bestuur wijzigingen in het te voeren beleid wenst door te voeren.
Strategie
De strategie van de Stichting Afric’Sanaga is opgenomen in artikel 2 van de statuten van de
stichtingsakte en luidt als volgt:
a. Het opzetten en steunen van activiteiten en projecten (ook onderzoek) ter bevordering van
de algemene gezondheid en ter preventie van ziekten in (west) Afrika.
b. Hulp te geven aan klinieken voor het verbeteren van de algemene en individuele zorg.
c. Het opzetten en steunen van projecten voor verbeterde toegang tot basisonderwijs,
middelbaar onderwijs en beroeps-/vak opleidingen en ter verbetering van het onderwijs- en
beroepsniveau.
d. Wereldwijd geld in te zamelen voor de steun, activiteiten en projecten.
e. Lokale mensen te betrekken bij het uitvoeren van de projecten voor het verbeteren van hun
individuele situatie
Beleid
Stichting Afric’Sanaga probeert haar doel te verwezenlijken door het uitvoeren van werkzaamheden
zoals: - het opzetten van een kringloopwinkel die gerund wordt door vrijwilligers, - het organiseren
van rommelmarkten,-het organiseren van benefietdiners (in Nl.) en alle andere wettelijk toegestane
middelen die bijdragen aan het doel.
Het vermogen van Stichting Afric’Sanaga kan worden gevormd door: - opbrengsten uit
bovengenoemde werkzaamheden, - subsidies en donaties, - schenkingen, erfstellingen en legaten, alle overige wettig verkregen baten. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs
nodig is voor de voortzetting van de eerdergenoemde werkzaamheden. Stichting Afric’Sanaga
besteedt de verkregen inkomsten ten bate van algemeen nut beogende instellingen. Een concreet
doel is de oprichting van een medische post, onder de naam Maïa in het dorpje Sèdjé in het
binnenland van Benin, te realiseren.
Overige
Op grond van artikel 4 punt 5 van de stichtingsakte ontvangen de bestuurders van Stichting
Afric’Sanaga geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur van Stichting Afric’Sanaga
bestaat bij de oprichting uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee overige
bestuursleden. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een
bestuursvergadering gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en
de staat van baten en lasten. De secretaris, of bij afwezigheid een aangewezen notulist, notuleert de
vergadering. De vastgestelde notulen worden door voorzitter en de notulist ondertekend en door de
secretaris op een gegevensdrager bewaard. De stichting voldoet aan haar publicatieplicht via haar
website www.africsanaga.nl

