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1. INLEIDING

Op 12 februari 2021 werd Stichting ĀNIMA opgericht te Rotterdam.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode Oktober 2021 – Oktober 2023

In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de
gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

2. VISIE EN MISSIE

2.1 Visie
Het bestuur van Stichting ĀNIMA vindt dat alle mensen en de hele planeet zouden moeten profiteren
van goed doen.

Door de liefde die we allemaal bij ons dragen, zijn we verbonden. WE ARE ONE.

2.2. Missie
We activeren het goede in mensen door gemeenschappen samen te brengen om een verenigde
toekomst te creëren.

Door mensen, bedrijven en instellingen met elkaar te verbinden, creëren we netwerken van goed over
de hele wereld. Hierbij helpen bij het genereren van een meer empathische, rechtvaardige,
respectvolle en begripvolle samenleving.

3. ONZE IMPACT

We maken connecties tussen gemeenschappen in binnen en buitenland. Dit zijn groepen studenten,
vrouwen en gemeenschapsleiders die we verbinden met elkaar en met instituties en bedrijven door
middel van projecten, evenementen en diensten. Deze ‘connectie groepen’ starten we in verschillende
delen van de wereld, beginnend in Nederland en Mexico.

Door het bewustzijn te vergroten over de verbinding die we allemaal hebben met elkaar kunnen we
samen een betere, meer verenigde toekomst op bouwen.

Onze doelen:
- Bevorderen van empathie, gelijkheid, respect en begrip tussen verschillende

gemeenschappen in binnen en buitenland.
- Optimaliseren van communicatie, dialoog, uitwisseling van kennis, talen, culturen en het

versterken van de banden tussen gemeenschappen in verschillende landen.
- Creëeren van nieuwe perspectieven in het leven door middel van ‘netwerken van goed’,

waarbij bedrijven, instellingen en andere nieuwe contacten worden geïntegreerd in het leven
van de deelnemers. Zo creeren we mogelijkheden tot opleiding, werkverschaffing, toegang tot
technologie en inspireren tot nieuwe doelen voor het leven.

- Helpen een betere verbinding te vormen met onszelf, met anderen en met de aarde, en
versterk de gedachte dat we allemaal één zijn - door gezonde gewoonten en levensstijl.



De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- Drie verschillende groepen in dezelfde gemeenschap aan elkaar te verbinden in binnen en
buitenland: studenten aan studenten, vrouwen aan vrouwen en gemeenschapsleiders aan
andere gemeenschapsleiders. We brengen deze groepen samen door evenementen,
workshops, videogesprekken, whatsappgroepen en brieven schrijven.

- Bedrijven en instituties in verbinding brengen met deze groepen opdat zij samen het beste uit
deze connecties halen. Dit hopen wij te bereiken bij zowel de bedrijven als de mensen in de
gemeenschappen waar wij actief zijn.

- Het aanbieden en ontwikkelen van functionele vaardigheden aan verschillende (kwetsbare)
groepen zoals bijvoorbeeld computercursussen, empowerment workshops, bedrijfsvoering,
taal en cultuurlessen.

- Het doneren van computers, telefoons of installeren van internet verbindingen aan studenten
en vrouwen in de bovengenoemde groepen waar mensen weinig toegang hebben tot
technologie opdat deze connecties met de bedrijven, scholen, instellingen en andere
gemeenschappen mogelijk is.

- De impact van de connectie en de ontwikkeling stimuleren door middel van gesprekken en
workshops. Gevoelens als angst, vooroordelen, verdeeldheid naar de achtergrond brengen
en vriendschap, liefde, saamhorigheid en solidariteit naar voren brengen.

- Werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden bieden door samenwerkingen aan te gaan en
contacten te leggen met bedrijven, gemeenten en instanties.

- Partnerships aan gaan waarmee we in staat om een   breed scala aan problemen op nieuwe
en innovatieve manieren aan te pakken en op een makkelijke manier kunnen verbinden met
onze connectie groepen in verschillende gemeenschappen.

- Community’s optimaal helpen door elke ‘netwerk of good’ binnen dezelfde community te
houden.

- Deze connectigroepen ook in de toekomst in andere landen gaan opzetten en uitrollen. Te
beginnen met Curaçao, Zuid Afrika en Brazilie. Dit bied ons de mogelijkheid om de
verschillende landen te vergelijken.

- Successen delen met volgers op onder andere sociale media om de impact te vergroten.

ACTIVITEITEN

Op deze visie zijn al onze activiteiten gefundeerd.
1. Projecten
2. Diensten (ervaringen)
3. (Digitale) Evenementen
4. Whatsapp groepen
5. Social en andere media



4. KERNWAARDEN

Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog.

1. HET ‘GOEDE’ VERBINDEN

Er is goed in ons allemaal. Door mensen door middel van goede daden met elkaar te verbinden,
kunnen ze van elkaar leren. We kunnen een meer verenigde toekomst bouwen, omringd door
rimpeleffecten van het goede die klein beginnen maar grote gevolgen hebben.
.
2. ZAKEN GEBRUIKEN OM GOED TE DOEN

Met behulp van ons netwerk van goed helpen we bedrijven en instellingen naar betere manieren om
hun inspanningen, tijd en geld te besteden. De manier waarop we dat kunnen doen, is door de juiste
bedrijven te koppelen aan hun perfecte daad van goedheid binnenin hun eigen gemeenschap, waar
alle betrokken partijen van kunnen profiteren.

3. IEDEREEN KAN GOED DOEN

De magie van goed doen is dat iedereen in staat is om het te doen. Waar je ook vandaan komt of
waar je heen gaat, je kunt contact maken met de juiste mensen om een positieve impact te creëren op
jezelf, anderen en de aarde.

5. AMBITIES

In de looptijd van dit beleidsplan denken wij in verschillende gemeenschappen in binnen en buitenland
de bovengenoemde connectiegroepen te realiseren en diensten aan te bieden.

In 2021 in Nederland en Mexico.
In 2022 in Nederland, Mexico, Curacao
In 2023 in Nederland, Mexico, Curacao, Brazilie.

6. PROJECTEN

We gebruiken het theory of change-model om onze projecten te evalueren om onze algehele impact
te begrijpen en te meten.

1. ‘CONNECTING STUDENTS TO GOOD’
Als uitgangspunt voor dit project verbinden we studenten van scholen in Nederland met studenten in
Mexico.

Door deze twee zeer verschillende werelden met elkaar te verbinden, openen we de mogelijkheid
voor beide groepen studenten om van elkaar te leren. In plaats van ons te richten op hulp die in een
richting gaat, willen we deze studenten laten zien dat elke klas kan leren van de andere en deze kan
helpen. We hopen dat de studenten verbindingen opbouwen en een gevoel van solidariteit met elkaar
creëren, ondanks hun enorm verschillende achtergronden.

De studenten in Nederland organisaren inzamelings acties om laptops in handen van Mexicaanse
studenten te krijgen. De pandemie sloot scholen in Mexico en liet leerlingen die geen laptop of
internettoegang hadden bijna een jaar lang niet naar school. Met de gedoneerde laptops hebben



studenten in Mexico nu toegang tot hun onderwijs. Ze hebben nu ook een middel om in contact te
komen met studenten in Nederland.

Ons doel is dat deze verbinding ertoe leidt dat deze studenten samenwerken aan connectie projecten.

Door deze verbinding kunnen we helpen bij het creëren van een meer rechtvaardige, duurzame en
liefdevolle toekomst voor alle mensen. Door studenten op zo'n jonge leeftijd met elkaar in contact te
brengen, zijn we in staat mededogen vanaf het begin vast te leggen aan de jongere generatie.

Door hierboven genoemde bedrijven aan deze connecties toe te voegen kunnen wij kansarme
studenten in Mexico meer kansen in het leven geven. Computer donaties, internet verbindingen,
studiebeurzen, opleidingsmogelijkheden, baanverschaffing. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Gerealiseerde project doelen tot nu toe:
- 320 begunstigde personen in Mexico City
- 105 begunstigde personen in Nederland
- 79 laptops gedoneerd
- 75 studenten die contact met elkaar hebben en samen projecten organisen (studenten van de

North Anglia Internationale School in Rotterdam en studenten van de Renee Cassin 59 school
in Mexico City)

Lange termijn projectdoelen:
2022

- 4 School Connecties (4 scholen in Nederland en 4 in Mexico)
- Project opgenomen in het school curriculum (systemic)
- 1000 begunstigde personen in Mexico (families en community)
- 1000 begunstigde personen in Nederland
- 1000 begunstigde personen in Curaçao
- 400 laptop donaties
- 4 studie beurzen uitgegeven

2023
- 20 School Connecties (8 scholen in Nederland, 8 in Mexico, 4 Curacao, 2 Brazilië )
- Project opgenomen in het school curriculum (systemic)
- 1000 begunstigde personen in Mexico (families en community)
- 1000 begunstigde personen in
- 400 laptop donaties
- 4 beurzen uitgegeven

2023
- 26 School Connecties (8 scholen in Nederland, 8 in Mexico, 6 Zuid Afrika, 4 Brazilie)
- Project opgenomen in het school curriculum (systemic)
- 2000 begunstigde personen in Mexico (families en community)
- 2000 begunstigde personen in Zuid Afrika (families en community)
- 1000 begunstigde personen in Brazilie (families en community)
- 800 laptop donaties
- 8 beurzen uitgegeven



2. CONNECTING WOMEN TO GOOD
Dit zijn de moeders van de bovengenoemde studenten. Het domino effect die we hopen te
bewerkstelligen werkt met deze vrouwen door in de gemeenschap.

Het hart en de ziel van een gemeenschap liggen in vrouwen. Als we vrouwen van verschillende
culturen met elkaar verbinden, geven ze de voordelen van die verbinding door aan hun
gemeenschappen.

Of het nu moeders of ondernemers zijn, wij geloven dat een krachtige vrouw doet wat ze wil met
vertrouwen en trots. Het is ons doel om vrouwen te helpen te zijn wie en wat ze ook willen zijn.

Ze kunnen ons helpen hiaten te identificeren en mensen samen te brengen om sterke netwerken van
ondersteuning op te bouwen. Met dit netwerk van goed geven we ze meer kansen voor onderwijs en
verbinding met bedrijven over de hele wereld. Ze kunnen elkaar helpen hun eigen doel te vinden,
elkaar ondersteunen bij het laten groeien van hun eigen bedrijf of gewoon trots zijn op wie ze zijn.

We organiseren ook evenementen samen met onze partners en creëren online workshops met
gastsprekers die onze inheemse stemmen gebruiken. alle betrokkenen helpen in contact te komen
met zichzelf, de ander en de aarde.

Lange termijn projectdoelen:
2021

- 4 Groepen Vrouwen Connecties (4 in Nederland en 4 in Mexico)
- Project opgenomen in het school curriculum
- 4 verbonden bedrijven en instellingen
- 240 begunstigde personen in Nederland (families en community)
- 240 begunstigde personen in Mexico (families en community)

2022
- 20 groepen vrouwen connecties (8 in Nederland, 8 in Mexico, 4 Zuid Afrika )
- 12 verbonden bedrijven en instellingen
- 240 begunstigde personen in Nederland (families en community)
- 680 begunstigde personen in Mexico (families en community)
- 680 begunstigde personen in Zuid Afrika (families en community)

2023
- 26 groepen vrouwen connecties (8 in Nederland, 8 in Mexico, 6 Zuid Afrika, 4 Brazilie)
- 24 verbonden bedrijven en instellingen
- 660  begunstigde personen in Nederland (families en community)
- 2200 begunstigde personen in Mexico (families en community)
- 1700 begunstigde personen in Zuid Afrika (families en community)
- 680 begunstigde personen in Brazilie (families en community)

3. CONNECTING TO INDIGENOUS VOICES

De geheimen om duurzaam leven te ontsluiten, zijn eigenlijk geen geheim. De antwoorden zijn er, we
hebben ze net over het hoofd gezien.

Er zijn veel verschillende etnische groepen en veel verschillende groepen inheemse volkeren die
voortdurend zijn mishandeld en ondergewaardeerd. We erkennen het belang van de mensen die, in



hun kern, echt geven om het land waarop ze leven, in plaats van om de winst die het land hen kan
opleveren.

Door te leren van inheemse volkeren, kunnen we duurzame oplossingen vinden voor de problemen
die zijn ontstaan door onze huidige ontkoppeling van de natuur. We hopen inheemse volkeren op elke
mogelijke manier te versterken en te ondersteunen en de kennis die ze delen te gebruiken om te
werken aan een gezondere toekomst voor onze planeet.

7. ONZE DIENSTEN

Wij bieden in Mexico en Nederland manieren om samen met je team, vrienden, familie een goede
daad te doen. We bieden opties die zowel online als persoonlijk plaatsvinden.

Deze diensten bieden we vooral aan bedrijven die ook onze projecten ondersteunen. De inkomsten
voor het uitvoeren van deze diensten gebruikt Stichting Ánima voor onze projecten.

Verbinding met de aarde - met Sr. Octavio
Begeleide meditatie, zang, dans en temescal. Helpt bij het ontwikkelen van sensaties van
ontspanning, welzijn en volheid.

Artesanias maken - met Sr. Octavio of Sr. Rubén
Een basis workshop waar je verschillende ambachtelijke objecten leert maken zoals sieraden of
dromenvangers. De dromenvangers zijn gemaakt van gerecyclede materialen (plastic, oude kleding,
enz.) of je kunt het maken met alle delen van fruit die we niet eten, zoals de harde buitenkant van een
kokosnoot.

Een workshop over Prehispanic instrumenten (sommige gemaakt van modder)
Leer de geschiedenis van verschillende muzikale prehispanic instrumenten of interessante feiten over
de oorsprong van prehispanic muziek

De natuur ruiken - met Sr. Octavio of Koen
Wandelingen in de natuur (wandelingen)
In het moment zijn
Om je lichaam te voelen

De schoonheid van de natuur - met Sra. Olga
Holistische plantengenezing
Leer en integreer planten in je dagelijks leven, creëer kruidenremedies en cosmetica
Schoonmaakproducten maken die milieuvriendelijk zijn

Smaken van de aarde - met Antonio Guzmán
Uitleg over de geschiedenis van het eten van insecten in Mexico, hoe het werkt en de tradities in elke
verschillende staat.
We Are One / Word bewust - met Jorge Hernandez & Team ANIMA
Workshop over de 7 goede daden. Hoe te leven in het moment, verbindingen te maken met de
wereld, empowerment, etc.

Afval en duurzaamheid - met onze vriend Jorge / Huerto Roma
Workshop over de juiste omgang met afval en grondstoffen
Hoe duurzaam te zijn, zelfs als je maar een kleine hoeveelheid tijd hebt om dat te doen?



Recepten delen - met Mago (of andere vrouwen in MX), Enkorto, Mercado Jamaica
Leer een eenvoudig recept koken met vrouwen die kunnen koken of ervaring hebben met koken
Recepten moeten gezond en makkelijk te maken zijn

Maak verbinding met een dorp en doneer kleding - met Cesar Quintana
Reis naar een dorp om kleding te doneren. Onderweg wordt u verteld over de geschiedenis van de
stad die u bezoekt. Het draait allemaal om samenleven, om verschillende perspectieven van het leven
te zien, om te leren, om te spelen en om de situatie van anderen en ons allemaal te begrijpen.

Maak contact met een openbare school in de stad
Doe mee met activiteiten gepland door ANIMA. Leer de studenten kennen die je helpt, leef tussen hen
in en ervaar hun sociale omgeving. Begrijpend dat deze wereld van ons allemaal is.

Maak een gemeenschapsproject met je team - met Comedor, Casa de Ancianos
Actieve integratie en deelname aan deze activiteiten. Biedt een ruimte waar uw teamgenoten en
collega's empathie en begrip kunnen ontwikkelen tussen zichzelf en de mensen die dagelijks om hen
heen leven.

8. KANSEN EN BEDREIGINGEN

KANSEN
De sterke punten van onze stichting bij het realiseren van onze doelstellingen:

- Veel (zakelijke) contacten hebben over de hele wereld.
- Impactvolle projecten die erg van deze tijd zijn
- Perfecte timing rondom COVID-19 en de verhoogde staat van bewustzijn waar we in zitten
- Veel online activiteiten mogelijk - we zijn niet gehinderd door lockdown of toekomstige

COVID-19-ontwikkelingen
- Sterkte Interculturele communicatie mogelijkheden - internationaal team van werknemers en

vrijwilligers
- We komen uit de commerciele wereld.
- We weten dat dit onze interne roeping is
- Uitermate gepassioneerd en gedreven voor succes
- Win win situaties en projecten voor alle betrokken partijen
- Weinig ‘concurrentie’ of vergelijkbare stichtingen
- Veel manieren om het bedrijf te sturen, zonder groot risico
- Geweldig ondersteunend netwerk en vrijwilligers vanaf het begin
- Veel fondsenwervingsmogelijkheden en middelen voor investering
- Veel groeimogelijkheden - reclame, samenwerkingen
- Internationaal uitbreidbaar met of zonder reizen
- ‘ Scalable’ projecten

BEDREIGINGEN
De volgende risico’s en onzekerheden kunnen impact hebben op de Stichting ANIMA en dienen
daarom nauwlettend gevolgd te worden en waar mogelijk gemitigeerd worden.

- ‘Breed’ doel, we helpen meerdere doelgroepen - wat lastig kan zijn
- Marketingtechnisch ingewikkeld concept om te vertalen naar het grote publiek
- Nog geen ervaring met het runnen van een stichting



- Minimale tijd Jorge
- Niet genoeg tijd om dit ambitieuze project uit te voeren met de middelen die we hebben
- Culturele problemen als gevolg van miscommunicatie of tijdsverschil
- Diverse problemen als gevolg van COVID-19
- Eventuele juridische procedures
- ‘Compassiemoeheid’ en algemeen probleem met vertrouwen in de samenleving
- Onvoorziene problemen met mensen die we proberen te helpen (zie risicoanalyse)
- Situaties van misbruik

9. BELEID 2021-2023

In 2021 zullen we ons met name richten op drie zaken:
1. Het gezond vorm geven aan de organisatie van de stichting. Denk hierbij aan:

- Vorming bestuur en een operationeel team
- De inrichting van de administratie en de boekhouding
- Binnen het operationeel team, het invulling geven aan een betaalde functie. Die alle

activiteiten coördineerderen en organiseert.
- Opbouw van een netwerk van vaste ondernemers en organisaties die, vanuit hun

betrokkenheid bijde missie van ANIMA mee willen bouwen.
- Opbouw van een community die door ANIMA geholpen zullen worden. Door verbonden zijn

met ĀNIMA zullen ze de stichting vorm geven.
- Opbouw vrijwilligersnetwerk in Nederland en Mexico.
- Opbouwen van partnerships en netwerken binnenin gekozen communities in Nederland en

Mexico.

2. Het opzetten van structurele fondsenwerving, waaronder een groep Ambassadeurs.
Doel van de Ambassadeurs is de activiteiten van de stichting gratis of tegen zo een laag mogelijke
deelnameprijs te kunnen aanbieden.

3. Vanuit een gezond fundament projecten opstarten in Nederland en Mexico, rekeninghoudend met
de mogelijkheden die COVID-19 geeft en zoals deze door de overheid in Nederland en Mexico
worden vastgesteld of geadviseerd.

Te denken valt aan:
- (Digitale) verbinding leggen tussen scholen in Nederland en scholen in Mexico.
- Live evenementen op scholen, donaties van laptops en onze partners hierbij betrekken.
- Onze diensten bieden aan kleine groepen in het bedrijfsleven in Nederland en Mexico.
- (Digitale) evenementen voor ons project vrouwen in samenwerking met onze partners.

10. FINANCIERING

Voor elk kalenderjaar wordt een begroting opgesteld met daarin de geraamde kosten voor de
projecten, workshops, activiteiten, personeelskosten, vergoeding voor vrijwilligers en verwachte
inkomsten.

Uitgaven
Op de korte termijn (6 maanden) spelen vooral de kosten voor het opzetten van de stichting, de
evenenementen en de bijkomende kosten van personeel een grote rol.



Deze kosten worden gedragen door de stichting, door donaties en het aanbieden van
bovengenoemde diensten, evenals doorlopende kosten van de website, kantoor kosten en de
bankrekening.

Op de middellange termijn komen hier kosten voor projecten bij. Dit zullen uit giften, bovengenoemde
diensten en subsidies gefinancierd worden.

Inkomsten
De stichting heeft inkomsten uit giften, diensten die we bieden, subsidies en eventuele
nalatenschappen.

Beloningsbeleid
De stichting heeft op het moment 1 medewerker 'Community' in loondienst en werken we met een
stagiaire die een stagevergoeding krijgt.

Onze copywriter en sociaal werker in Mexico worden freelance betaald per opdracht.

Ons bestuur verricht de werkzaamheden onbezoldigd.
De overige vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden ook onbezoldigd.

Zodra de financiën het toelaten zullen we een nieuwe medewerker aannemen in loondienst.

FONDSENWERVING

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij in Nederland en Mexico:

- Donateurs aanschrijven
- Social media kanalen gebruiken voor bereik en donaties
- Presentaties geven voor bedrijven, de lokale Rotaryclub, Golfclub, Tennisclubs
- Lezingen geven op scholen en universiteiten
- Vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,
- Sponsorovereenkomsten afsluiten.
- Internationale fondsen en oa de ambassade van Nederland en Mexico aanschrijven

We hebben een aantal samenwerkingen met het bedrijfsleven in Nederland en Mexico en ons laten
sponsoren door verschillende bedrijven, scholen en instanties.

Ook leveren we een vermelding op onze social media kanalen, nieuwsbrieven en website.

Onze sponsoren/giften tot nu toe:
- NAIS International School in Rotterdam sponsort computers en de bijbehorende

transportkosten voor schoolkinderen in Mexico Stad (Schoolnaam: Escuela 59). Met dit geld
kan het project gefund worden.

- Tagsec Mexico sponsort de stichting.
- Totalplay in Mexico sponsort ons met internetverbindingen.
- Cisco sponsort ons met 20 computers.
- Individuele giften uit Nederland



SAMENWERKINGEN EN LIDMAATSCHAPPEN
Onze stichting werkt samen met een aantal verschillende bedrijven en instituties om onze activiteiten
te realiseren.

We werken samen met Casa de Cultura Jarillas in Mexico City om onze evenementen te realiseren.
We zijn verder aangesloten bij netwerken Impacthub en Openminder Mexico.
In de toekomst hebben we plannen om meer netwerken te creeren.

BEGROTING

INKOMSTEN Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Giften/Donaties 20.000 40.000 70.000

Subsidies 5000 10.000 20.000

Product donaties (technologie etc) 7000 14.000 20.000

Vergoeding Diensten 3000 6000 12000

Totaal Inkomsten 35.000 70.000 122.000

UITGAVEN Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Personeelskosten 15000 25000 35000

Bestuur en accountants kosten 3000 4000 4000

Administratie kosten 3000 3000 3000

Projectmanagement kosten 2000 3500 3500

Huisvestingskosten 300 1000 2000

Marketing kosten 6000 9000 12000

Evenement kosten 2000 4000 6000

Totaal Uitgaven 31300 49500 65500

VERANTWOORDING

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt
gepubliceerd op onze website.
Daarnaast maken we video en foto rapportages van al onze projecten, gebruiken we social media en
hebben we vaak online (zoom, webex, googlemeet) gesprekken.

Ook onze locale werknemers en vrijwilligers rapporteren over hoe en wat er gebeurt binnen de
projecten.

Wij streven ernaar een aantal van onze ‘community members’ te laten vertellen over hoe de
aanwezigheid van ANIMA haar leven en dat van haar gezin heeft veranderd. Rapportages en
interview worden geplaatst op onze website, social media en youtube canalen.



Iedere donateur krijgt een persoonlijke bedank boodschap en voor grotere donateurs hebben wij een
klein cadeautje.

In de komende maanden werken we naar een ANBI status voor onze stichting en in de komende jaren
naar een CBF Erkenning waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de
fondsenwervende sector is vastgesteld.

Elke 6 maanden gaat er een nieuwsbrief (per mail) uit naar al onze donateurs. 6-maandelijks worden
zij op de hoogte gehouden van de voortgang.

Er wordt jaarlijks in December een wervingsactie gehouden onder donateurs in Mexico en een
wervingsactie onder donateurs in Nederland.

11. BESTUURLIJKE ZAKEN

Het bestuur bestaat uit 3 onbezoldigde bestuurders uit Nederland en Mexico.
Deze zal komende maanden worden uitgebreid naar 6 leden uit Mexico en Nederland.
Wij spreken Engels, Spaans en Nederlands.

De samenstelling van het bestuur is op het moment als volgt:
Jerry May Zeilstra: Voorzitter
Jorge Hernandez: Secretaris
Leon van der Bruggen: Penningmeester

Het bestuur komt een aantal keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering. Hierin legt de
algemeen directeur verantwoording af aan het bestuur, wordt de financiële rapportage besproken en
worden zaken ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. In die hoedanigheid functioneert het
bestuur als een toezichthoudend orgaan. De bestuurders worden door het bestuur benoemd voor
onbepaalde tijd. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan de voorzitter handelend tezamen
met een bestuurder. Tijdens bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder één stem, waarbij in
geval van staking van stemmen over besluiten het voorstel is verworpen.

Om nieuwe bestuurders te vinden zal er voornamelijk gebruik gemaakt worden van contacten in ons
internationale netwerk en onder de bekenden van bestuurders Jorge Hernandez en Jerry May
Zeilstra.

Verder:
- Het bestuur zal voor een serieuze kandidaat de reiskosten betalen voor een eenmalig bezoek

aan het project om de betreffende kandidaat te motiveren zich blijvend in te zetten.
- Alle andere projectreizen van bestuurders zijn onbezoldigd.
- Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.
- Bestuurder Jerry May Zeilstra reist 4x per jaar naar Mexico City om het team in Mexico te

managen en projecten te bezoeken.
- Bestuurder Jorge Hernandez regelt met vrijwilligers in Mexico, waar onder Denisse

Montessinos dat er ieder kwartaal gerapporteerd wordt over de voortgang (met foto’s).
- Bestuurder Jerry May Zeilstra krijgt conform onze bezoldigingsreglement uitsluitend de

reiskosten vergoed.
- De jaarrekening wordt gecontroleerd door de bestuurders en vrijwiligers.




