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1.
Inleiding
Dit beleidsplan heeft tot doel inzicht te geven in het doel van stichting Timeus en de
wijze waarop het doel van stichting Timeus wordt uitgevoerd.
2.
Doel
De stichting heeft als doel het bevorderen van de oprichting en de continuering van
een kinderhuis op Bali, bestemd voor in eerste instantie kinderen met een visuele
beperking, ongeacht geloof of ras. In het kinderhuis kunnen deze kinderen wonen en
onderwijs volgen. Wij richten ons speciaal op kinderen tussen 6 en 25 jaar.
3.
De
•
•
•

Bereiken van het doel
stichting wil dit doel bereiken door:
het verwerven van financiën
het samenwerken met betrokken organisaties op Bali
het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of zijdelings verband houden
met het doel

4.
Start kinderhuis
De stichting is medio augustus 2014 daadwerkelijk gestart met het kinderhuis.
Concreet houdt dit in dat in eerste instantie maximaal 10 kinderen in het kinderhuis
kunnen wonen en onderwijs kunnen volgen. De dagelijkse leiding van het kinderhuis
is in Balinese handen. De zusterorganisatie op Bali is hiervoor verantwoordelijk.
5.
De
De
•
•
•
•

Het werven van geldmiddelen
belangrijkste taak van de stichting is het werven van geldmiddelen.
geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
donaties
subsidies en sponsorgelden
verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift
de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande
activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen
• overige baten
Het vermogen (reserve) staat op een spaarrekening van de Rabobank.
6. Besteding van vermogen
De geldmiddelen van de stichting komen ten goede aan het kinderhuis op Bali. Met
deze middelen kan de stichting op Bali de doelen van stichting Timeus realiseren.
7. Kosten van werving van gelden
Er worden geen kosten gemaakt voor het verwerven van gelden.
8. Bezoldiging bestuur
Het bestuur verricht haar taken zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.
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