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1 Inleiding 
 
 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting FloorGhana. FloorGhana is een stichting die zich 

richt op kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. De stichting wendt contacten, 

middelen, informatie en kennis aan om bij te dragen aan het menselijke en maatschappelijke 

welzijn van de bevolking van minder bedeelde landen. 

 

De stichting staat geregistreerd onder KvK nummer 34.29.54.75 en is in het bezit van een 

ANBI verklaring.  

 

In dit plan leest u meer over de wijze waarop FloorGhana de komende vijf jaar aan haar 

doelstelling wil voldoen, namelijk  

 

De stichting stelt zich ten doel natuurlijk en / of rechtspersonen in ontwikkelingslanden een 

helpende hand te bieden opdat deze zich op sociaal / economisch vlak kunnen ontwikkelen, 

derhalve ontwikkelingshulp in algemene zin, alsmede al hetgeen direct of indirect met het 

vorenstaande verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn, alles in de meest ruime zin des 

woords. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het beschikbaar 

stellen van feitelijke en financiële hulp.  

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

● subsidies en donaties 

● schenkingen, erfstellingen en legaten 

● gekweekte renten en eventueel andere baten 

 

In hoofdstuk 3 zal de bovenstaande opsomming verder worden uitgewerkt. Dit plan vormt 

vooral een startpunt van waaruit de stichting haar activiteiten zal ontplooien en is bestemd 

voor eenieder die hiervoor interesse heeft. 
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2 Het bestuur 
 

 

Stichting FloorGhana heeft zijn zetel in Amsterdam en is aldaar ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. De stichting wordt geleid door een bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende 

personen: 

 

Voorzitter: Maarten Mastenbroek 

Beroep:  Piloot bij een vooraanstaande luchtvaartmaatschappij 

 

Penningmeester: Emelie Vermeulen - van der Veer 

Beroep:  Customer Service Representative bij wereldmarktleider in automatische 

tijdwaarneming en identificatiesystemen 

 

Secretaris: Maren Schenkel 

Beroep:  Group Lead Global Operational Procurement bij een vooraanstaand bedrijf 

in Semiconductors 

 

Algemeen:  Kristin Schenkel 

Beroep:  Advocaat-partner Duits recht bij een nichekantoor voor Duits-

Nederlandse vraagstukken 

 

  

  

Daarnaast heeft de Stichting FloorGhana zes Ambassadeurs 

● Floortje Ferweda-Mastenbroek, oprichter en bestuurslid 2008-2013 

● Eliane Reehuis, bestuurslid 2008-2012 

● Caroline van Oene, bestuurslid 2008-2012 

● Anne de Zoeten, bestuurslid 2013-2015 

● Arjan-Tim Ferweda, bestuurslid 2008-2017 

● Jelle Brandsma, bestuurslid 2013-2017 
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3 Werving van gelden 
 
 

Zoals eerder beschreven zal het vermogen van de stichting worden gevormd door: 

▪ subsidies en donaties 

▪ schenkingen, erfstellingen en legaten 

▪ gekweekte renten en eventueel andere baten 

 

Mensen en rechtspersonen verschaffen veelal geld vanuit een vertrouwensbasis. FloorGhana 

zal de volgende acties ontplooien om een ‘veilig en betrouwbaar’ imago te verkrijgen en te 

behouden: 

▪ ANBI registratie (ook noodzakelijk wil de gift belasting aftrekbaar zijn) 

▪ Worden opgenomen in de goede doelen gids, het verkrijgen van een verklaring van 

geen bezwaar volgens het CBF keurmerk. 

▪ Het verschaffen van financiële en juridische informatie over het beschikbaar stellen van 

gelden aan de stichting. 

▪ Het beschikbaar stellen van notariële akte voor schenking. 

 

3.1 Subsidies en donaties 
Het bestuur van de stichting start klein door het werven in de kring van persoonlijke vrienden 

en kennissen. Daarnaast zal de stichting haar fondsenwerver inzetten voor het appelleren van 

corporate sponsors, sociale netwerken en service clubs. 

 

Voor het benaderen van zowel zakelijke en particuliere contacten, die niet binnen het 

persoonlijke netwerk vallen, zullen de volgende middelen worden ingezet: 

▪ De website 

▪ Charity events 

▪ Lobbies via het persoonlijke netwerk of via de fondsenwerver. 

▪ Communicatiemiddelen zoals folders, visitekaartjes met informatie over doneren etc. 

 

3.2 Schenkingen, erfstellingen en legaten 
Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

De stichting zal speciaal voor deze manier van werving een aparte middelen inzetten in de 

vorm van: 

▪ Een aparte vermelding op de website 

▪ Een folder voor geïnteresseerden 

 

3.3 Gekweekte renten en eventuele andere baten 
Al het inkomen wat wordt gegenereerd door eerder verworven geld, zoals rente of eventuele 

andere baten zullen volledig ten goede komen van de stichting. Het niet de intentie, maar 

wellicht mogelijk dat het geld belegd zal worden, afhankelijk van het kapitaal dat de stichting 

heeft verworven. Hierbij wordt gestreefd naar ethische en ecologisch verantwoorde 

beleggingen. 
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4 Beheer van het vermogen 
  

 

Voor het kapitaal van de stichting is een rekening geopend bij de ABN AMRO te Amsterdam, 

te weten rekeningnummer 61.15.76.880 (IBAN: NL08ABNA0611576880) ten name van 

Stichting FloorGhana. 

 

Alle bestuursleden zijn handelingsbevoegd ten aanzien van deze rekening. Dit houdt in dat alle 

bestuursleden betalingen kunnen verrichten. 

 

Overeenkomsten met derden zullen worden aangegaan, ten minste door twee bestuursleden. 

Betalingen vanaf de internetrekening kunnen op persoonlijke titel van eenieder bestuurslid 

geschieden, waarvan inzage in financiële afschriften. 
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5 Besteding van het vermogen 
 
 

De besteding van het vermogen wordt volledig aangewend voor het realiseren van de 

beschreven doelstelling in hoofdstuk één. Hierbij kunt u denken aan: 

▪ Het aanwenden van gelden voor het aankopen van grondstoffen of andere 

hulpmiddelen voor het realiseren van projecten in ontwikkelingslanden. Deze 

deelprojecten worden beschreven in een separaat plan. 

▪ Het aanwenden van gelden voor het werven van extra inkomsten. 

▪ Het aanwenden van gelden voor de benodigde educatie van bestuursleden, gerelateerd 

aan deelprojecten. 

▪ In beginsel wordt het geld niet aangewend voor persoonlijke onkosten, gemaakt ten 

behoeve van de stichting.  


