Meerjarig Beleidsplan Stichting Turn The Tide
2019-2022

1. Inleiding
1.1 Aanleiding
In de wereld waarin wij leven zijn er nog altijd teveel mensen die het een stuk minder goed hebben dan wij. Door
armoede en problematische levensomstandigheden hebben deze mensen weinig uitzicht op een betere toekomst.
Stichting Turn The Tide is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het verbeteren van deze levenssituaties en het
geven van hoop op een betere toekomst voor mensen in sloppenwijken van Jeffrey’s Bay. Dit doet zij door zich met
name te richten op de moeder- en kindzorg.
1.2 Dit document
Dit beleidsplan beschrijft hoe Stichting Turn The Tide zich de komende jaren (2019-2022) wil inzetten om de
levenssituatie van mensen in Jeffrey’s Bay.

2. Visie, Missie en Doelen
2.1 Visie
We geloven in de waarde en waardigheid van alle mensen, ook van mensen die door omstandigheden tijdelijk hulp
nodig hebben. We zien het als een opdracht om het goede te doen en op te komen voor rechtvaardheid. Wij zijn
hierbij geïnspireerd door ons christelijk geloof en wat hierover staat in de bijbel (Micha 6:8): 'Er is jou, mens, gezegd
wat goed is, je weet wat de HEER van je wil; niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te
gaan van je God' (NBV). We proberen verantwoordelijkheid te nemen in een wereld van armoede en lijden en Gods
grootheid en liefde te laten zien in wat we doen.
Wij richten ons met name op moeders en baby’s in Jeffrey’s Bay en omgeving .Het is moeilijk om op afstand liefde te
laten zien. Wij hopen dit te kunnen doen door mensen die zich daar willen inzetten voor de moeder- en kindzorg te
ondersteunen met o.a. financiele steun. Door financiële steun te bieden aan projecten in Jeffrey’s Bay hopen we
mensen in hun eigen leefomgeving de kans en mogelijkheden te geven een hoopvolle en gezonde toekomst op te
bouwen. Door de betrokkenheid van mensen in Nederland bij ontwikkelingsprojecten in Jeffrey’s Bay te creëren kan
kan er voor het werk daar gebeden worden en financiën geworven worden.
2.2 Missie
Het werven van donaties in Nederland om moeder- en kindzorg in Zuid –Afrika, en specifiek de Healthy Mom and
Baby Clinic, te steunen met financiële bijdragen en gebed.
2.3 Doelen
Stichting Turn The Tide heeft de volgende doelen:
• De Healthy Mom and Baby Clinic ondersteunen in de vaste kosten zodat de activiteiten van de kliniek
uitgevoerd kunnen worden.
• De Healthy Mom and Baby Clinic financieel steunen in bijzondere projecten, bijvoorbeeld nieuwe activiteiten
opzetten of een uitbreiding van de kliniek realiseren.
• De Healthy Mom and Baby Clinic of aanverwante moeder- en kindzorg ondersteunen op andere wijze dan
financieel, bijvoorbeeld door donaties in natura en door gebed.
• De betrokkenheid in Nederland bij ontwikkelingsprojecten in en rondom Jeffrey’s Bay vergroten.
2.4 Jaardoelen 2019
1. De stichting herinrichten.
De stichting is in de afgelopen jaren gegroeid qua inkomsten. Tegelijkertijd is de bemensing afgenomen. Er moet
daarom weer een aantal zaken op orde worden gebracht:
- de vergadering cyclus op orde brengen met een voor- en najaarsvergadering, vaststellen van de jaardoelen
(in het voorjaar) en het vaststellen van het jaarverslag (najaar), het efficient vergaderen met voorleggers.
- De inrichting van het bestuur: Eris aanvulling nodig: een secretaris en een penningmeester.
- De website op orde brengen
- Een nieuwsbrief met oproep tot doneren uitbrengen (eenmalig).
2. Projecten van HMBC ondersteunen voor zover zij weinig inspanning vereisen.
De stichting wil graag duurzame projecten ondersteunen. Gezien de beperkte capaciteit van de stichting is het niet

haalbaar om zelf projecten uit te voeren. Daarom kiest de stichting er voor om eerst de werving van structurele
donaties en de structuur van de stichting verder op orde te brengen Mocht het zo zijn dat er vanuit de HMBC een
initiatief komt wat met minimale steun van stichting TTT gerealiseerd kan worden zal de stichting dit overwegen.

3. Activiteiten
De kernactiviteiten van Stichting Turn The Tide zijn de volgende:
! Fondsenwerving voor projecten, waaronder ook samenwerken met andere stichtingen en organisaties zoals
NCDO en Wilde Ganzen.
! Financieel steunen van projecten
! Met onze website, nieuwsbrieven, via social media en evenementen geven we mensen inzicht in de
levensomstandigheden en de lokale projecten die hulp bieden.
! Onderhouden website
! Uitgeven van nieuwsbrieven (minimaal 2 jaarlijks).
! Netwerk vergroten gericht op fondsenwerven en sponsoring

4. Organisatie

Voorzitter: Marije Koelewijn- van Loon.
Penningmeester: Lydia Brons-Drukker.
Secretaris: Vacant
Lid: Wilma van der Geer- Wibbelink
Lid: Reini de Graaf- Koelewijn
Jidde Wessels (zit niet in het bestuur) maakt jaarlijks de jaarrekeningen op.
Wilma doet de communicatie.

5. Begroting
De stichting bouwt geen vermogen op doordat al het geld dat wordt geworven direct doorgesluisd wordt naar de
projecten die gesteund worden. Daarnaast is het doel van de stichting zo min mogelijk geld kwijt te zijn aan
overheadkosten. De bestuursleden doen hun werk dan ook vrijwillig en vanuit eigen huis en social media en
nieuwsbrieven worden gebruikt om met de achterban te communiceren. Dit bespaart veel kosten zodat de donaties
daadwerkelijk ten goede komen aan de gesteunde projecten.
De bestuursleden van Stichting Turn The Tide krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben echter wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten, zoals
reiskostenvergoeding. Daarnaast is het mogelijk vacatiegeld te ontvangen dat niet bovenmatig is. Dit is een
vergoeding die bestuursleden mogen ontvangen door de vervulling van hun functie. Hierbij valt te denken aan het
voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.
We hebben geen inkomsten als stichting, maar we maken wel kosten. We noteren hier de kosten die we maken:
Reiskosten: €450,00 (o.b.v. 2 jaarlijkse vergadering in Amersfoort & 1 activiteit, €0,19 per km)
Website: € 70,00 per jaar
Bankkosten: 6 euro provisie per transfer, zakelijk betalingsverkeer 40 per kwartaal.
Etentje en catering vergaderingen: €200,00
Vacatiegeld: €600,00 (4 bestuursleden x €150,00 per jaar).
Totaal: €1500,00

