
BELEIDSPLAN STICHTING FLORENTINA 
 
Stichting Florentina heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de (educatieve) 
ontwikkeling van gemarginaliseerde doelgroepen (kinderen en hun directe omgeving, 
waaronder ouders en families) in ontwikkelingslanden. Stichting Florentina wil haar 
doel bereiken via het opzetten van educatiecentra, waarin scholen centraal staan. En 
daarnaast wil zij programma’s ontwikkelen op het gebied van hygiëne, gezondheid, 
‘family planning’ en dergelijke. 
 
Stichting Florentina wil projecten opzetten en ondersteunen die duurzaam worden 
ingebed in de lokale omgeving en omstandigheden en die uiteindelijk op eigen benen 
kunnen staan. Door (de giften van) sponsoren is Stichting Florentina in staat haar 
doelstelling te bereiken. Het bestuur van de Stichting werft sponsoren en streeft een 
grote betrokkenheid na tussen de sponsoren en de projecten en realiseert dat o.a. door 
het organiseren van ‘support trips’ naar de projecten, gecombineerd met de 
operationele en financiële realisatie van die projecten. Deze ‘support trips’ hebben als 
doelstelling de sponsoren naast een financiële bijdrage ook een fysieke en professionele 
bijdrage te laten leveren aan projecten.  
 
Een project dat onder toezicht van Stichting Florentina wordt opgezet beslaat een 
periode van maximaal 10-15 jaar. De eerste vier jaren, de ontwikkelingsperiode, houdt 
Stichting Florentina toezicht op de uitvoering en heeft zij de financiële controle over het 
project. In de daarop volgende jaren wordt de betrokkenheid van Stichting Florentina 
gelijkmatig afgebouwd en het (financieel) management lokaal ingebed. Vervolgens dient 
het project selfsupporting te zijn, onder meer door inkomen genererende projecten.  
 
Stichting Florentina zal elk project op haalbaarheid toetsen op basis van de volgende 
uitgangspunten: 

- het project moet voortkomen uit een locale vraag, gericht op educatie (van 
kinderen) en hun ‘locale omgeving’; 

- het poject moet overdraagbaar zijn aan het locale management; 
- het project moet duurzaam voorzien in locale behoeftes; 
- na de ontwikkelingsfase moet de exploitatie uiteindelijk op eigen benen staan; 
- er moet een begroting zijn voor de totale ontwikkeling van het project; 
- er moet een exploitatiebegroting zijn voor de ontwikkelings- en afbouwfase; 
- het locale management en de bestuursleden dienen bekend te zijn; 
- het project moet locaal draagvlak hebben bij de bevolking en de politiek; 
- Stichting Florentina moet eigen bestuurders hebben die bereid zijn het 

project te begeleiden; 
- Stichting Florentina moet langdurig sponsoren hebben die minimaal garant 

staan voor een belangrijk percentage van de totale financiële begroting. 
 
BELONINGSBELEID STICHTING FLORENTINA 
 
De bestuursleden van Stichting Florentina zijn onbezoldigd. Met uitzondering van het 
begeleiden van een support trip (1 bestuurslid op 10 deelnemers) worden kosten in 
verband met het uitoefenen van de bestuursfunctie niet vergoed.  
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