
 
 
 
 

 
 

 
 

Beleidsplan 
2020-2025 

 
 
 
   
 
 
 

 
 

We zullen nooit wegkijken 
Want ieder mens telt 

 
 
 
Imena Foundation 
Morra 2-45 
9204 KH  DRACHTEN 
Tel.: 0512 729020 
info@imenafoundation.nl 



 
 
 
 
 
 

2 
Imena Foundation | Beleidsplan 2020 – 2025 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Inhoud 

 
 

Voorwoord              3 
           
1.  Visie & missie             4 
  

1.1  Doelstelling 
 1.2  Werkwijze 
 

2.  Huidige situatie            6 
 

3.  Activiteiten van de organisatie                                                                    7 
 
 3.1  Samenwerken met lokale partners 
 3.2  Waar Imena Foundation zich voor inzet 
 3.3  Hoe Imena Foundation zich voor de projecten inzet 
 3.4  Partners 
 3.5  Fondsenwerving 
 

4.  Communicatie            13 
 

5.  Organisatie            14 
 

 5.1  Bestuur 
 5.2  Team 

5.3  Gedragscode 
5.4  Professionalisering 

 

6.  Financiën            16 
 

 6.1  Inkomsten 
 6.2  Kosten 
 6.3  Beloningsbeleid 
 6.4  Keurmerk 
 6.5  Jaarrekening 
  



 
 
 
 
 
 

3 
Imena Foundation | Beleidsplan 2020 – 2025 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Voorwoord 
 
Heeft armoedebestrijding zin? Het geld verdwijnt toch in een bodemloze put. ’t Is water 
naar de zee dragen, dweilen met de kraan open, een druppel op de gloeiende plaat. 
Waarom zou ik meedoen? 
 
Recente cijfers van diverse ontwikkelingsorganisaties tonen aan dat armoedebestrijding 
wel degelijk zin heeft. Het percentage van mensen in extreme armoede is wereldwijd de 
afgelopen 25 jaar gedaald van 47 procent in 1990 naar 14 procent in 2015. Ook het aantal 
ondervoede mensen in ontwikkelingslanden is gedaald. In 1992 was dat 23 procent, in 2015 
was dat 13 procent.  
 
Ralf Bodelier, motor achter het online nieuwsplatform World’s Best News en columnist van 
De Dikke Blauwe, hoopt dat meer Nederlanders oog krijgen voor de enorme vooruitgang die 
wordt geboekt. Hij noemt zeven redenen waarom Particuliere Initiatieven (PI’s) daarbij 
belangrijk zijn: PI’s doen wat de armsten belangrijk vinden; ze zijn betrokken tot in hun 
ziel; ze halen concrete resultaten; ze verbinden mensen wereldwijd; ze betrekken Neder-
landers bij ontwikkelingslanden; ze zijn wendbaar en ze krijgen met z’n allen veel voor 
elkaar. “Deze goede doelen zijn geen druppels op een gloeiende plaat, maar oceanen van 
betrokkenheid, inzet en resultaten.” 
 
Vanaf de oprichting van Imena Foundation (ook een PI) is er onderwijsfaciliteiten verzorgt 
voor meer dan 3.000 kinderen en kregen 80.000 mensen toegang tot schoon drinkwater en 
sanitaire voorzieningen. Vanaf 2013 bevielen jaarlijks ruim 1.100 vrouwen in een kraam-
kliniek met voldoende faciliteiten en vanaf 2017 kregen 400 huishoudens (meer dan 11.000 
mensen) voedselzekerheid. Medio 2020 is er een ziekenhuis geopend met 70 bedden en een 
polykliniek. Daarnaast werden heel veel levens gered door het verstrekken van noodhulp in 
de vorm van voedsel en medicijnen. En dat allemaal dankzij de steun van honderden 
donateurs. 
 
“Wij kunnen niet beloven dat we de armoede de wereld uit kunnen helpen. Wel zullen we 
nooit wegkijken. We blijven doorgaan met mensen te helpen bij het opbouwen van een 
goede en gezonde toekomst. Want ieder mens telt.”     
      
Bestuur en management 
Imena Foundation           
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__________________________________________________________________________________ 

1.  Visie & missie          
 
De Afrikaanse meisjesnaam Imena betekent ‘droom’. In grote delen van Afrika dromen veel 
mensen van een betere toekomst. Een toekomst waarin schoon drinkwater voor iedereen 
beschikbaar is, net als medische zorg en voedselzekerheid. Een toekomst ook, waarin 
kinderen eenvoudig toegang hebben tot onderwijs, nóg zo’n belangrijke voorwaarde om tot 
betere leefomstandigheden te komen. 
 

• Imena Foundation is ervan overtuigd dat mensen wereldwijd zelf willen werken aan 
oplossingen voor hun eigen problemen. 

• Wij vinden dat iedereen recht heeft op een toekomst waarin onderwijs, schoon 
drinkwater, medische voorzieningen en voedselzekerheid de gewoonste zaak van de 
wereld is. 

• Imena Foundation weet dat, ten zuiden van de Sahara, financiële middelen om 
problemen op te lossen vaak ontbreken. 

• Pas nadat elementaire voorzieningen zijn getroffen, kunnen de mensen zelf uit de 
spiraal van armoede komen. 

 
Visie 

Een wereld waarin onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen en voedselzeker-
heid voor iedereen toegankelijk zijn. 
 
Missie 
Imena Foundation ondersteunt projecten in Afrika die de verbetering van onderwijs, 
schoon drinkwater, gezondheidszorg en voedselzekerheid voor de allerarmsten tot doel 
hebben. Imena Foundation gelooft daarbij in de kracht, het inzicht en het eigen initiatief 
van de lokale bevolking. Door gezamenlijk de handen ineen te slaan, willen we de weg 
naar duurzame ontwikkeling openen. 
 
1.1  Doelstelling 
Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen 
en voedselzekerheid in Afrika. Imena Foundation probeert hiermee een steentje bij te 
dragen aan het verwezenlijken van de zogeheten Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 
 
Imena Foundation biedt ook noodhulp (voedsel en medicijnen) en helpt bij de opbouw van 
kerkelijke gemeenschappen. 
 
Imena Foundation wil een betrokken en transparante organisatie zijn die de inzichten uit 
haar werk in Afrika gebruikt om mensen te inspireren en te mobiliseren, om fondsen te 
werven of samenwerkingsverbanden aan te gaan om gezamenlijk de missie te bereiken. 
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1.2  Werkwijze 
De werkwijze van Imena Foundation kenmerkt zich door: 
 

• minimaal 95% van het ingezamelde geld gaat naar projecten in Afrika. 

• vanuit Nederland intensief contact met lokale organisaties en vertrouwens-
personen te onderhouden. 

• alleen bij duidelijke projectplannen met daaraan vastgekoppeld een begroting te  
ondersteunen; de toegezegde financiële ondersteuning wordt in delen 
overgemaakt. 

• het betrekken van de bevolking bij de uitvoering van de projecten. Hierdoor 
is / voelt men zich medeverantwoordelijk. 

• het werken met lokale aannemers en Afrikaanse leveranciers. 

• dat tijdens het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden terugkoppeling door 
middel van mailverkeer en fotomateriaal plaatsvindt. 

• dat er sprake is van een gestructureerde financiële terugkoppeling. 

• het jaarlijks verstrekken van een jaarrekening door een registeraccountant. 
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2.  Huidige situatie 
 
“Wij kunnen niet beloven dat we de armoede de wereld uit kunnen helpen. Wel zullen we 
nooit wegkijken. We blijven doorgaan met mensen te helpen bij het opbouwen van een 
goede en gezonde toekomst. Want ieder mens telt.” 
 
               Uit: Nieuwsbrief 26, december 2018 
 
 
In de afgelopen periode zijn de projecten voor met name Zambia en Zuid-Sudan zoals in 
voorgaande beleidsplannen genoemd gerealiseerd. We verwijzen ook naar de 
projectplannen zelf en naar onze jaarverslagen, zoals deze op de website 
www.imenafoundation.nl zijn opgenomen. 
 
Vanaf 2017 is er intensief contact gezocht/onderhouden met diverse vermogensfondsen om 
grote projecten te financieren. Door het aan kunnen gaan van een strategische 
samenwerking met Stichting Pharus is hier een grote stap in gezet. Dit betekent voor 
Imena Foundation een forse groei van niet alleen de inkomsten, maar ook van de 
activiteiten binnen de organisatie om de projecten op te zetten, de voortgang te volgen en 
te rapporteren en de projecten te bezoeken. Bij Imena Foundation zijn drie betaalde 
werknemers (totaal 2 fte) aangenomen voor het versterken van de organisatie. 
 
Vanuit verschillende kanten komen ook verzoeken tot Imena Foundation voor 
ondersteuning van projecten in andere Afrikaanse landen. Elke aanvraag wordt beoordeeld 
en als er fondsen beschikbaar komen, wordt hier invulling aan gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://d.docs.live.net/173f80e8de67e757/Documenten/Van%20der%20Wiel/Imena%20Foundation/Beleidsplan/www.imenafoundation.nl
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3.  Activiteiten van de organisatie 
 
3.1 Samenwerken met lokale partners 
Uit onze werkwijze volgt dat Imena Foundation nauw samenwerkt met lokale partners. 
Deze lokale organisaties kennen de lokale omstandigheden, zijn direct betrokkenen en 
leveren Imena Foundation de inhoud van de projectplannen. Onder eigen het beheer van 
de lokale organisaties worden de plannen uitgevoerd. 
De lokale partners werken met lokale aannemers en Afrikaanse leveranciers en tevens 
wordt bij de uitvoering van de projecten de bevolking betrokken.  
 
3.2 Waar Imena Foundation zich voor inzet 

 
Imena Foundation zet zich in voor toegang tot kwaliteitsvol onderwijs  
door middel van: 
 

• bouw, renovatie en inrichten van basis- en middelbare scholen 

• verstrekken van schoolmaterialen 

• verstrekken van sport- en spelmaterialen 

• verstrekken van schoolmaaltijden 

• vergoedingen voor leerkrachten 

• vergoedingen voor koks 

• bouw van lerarenwoningen 

• schoolgeld en levensonderhoud van kinderen 

• collegegeld en levensonderhoud van tienermoeders 

• collegegeld en levensonderhoud van studenten 
 

(Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4, Verenigde Naties)  
 

 
Imena Foundation zet zich in voor toegang tot schoon drinkwater en sanitatie 
door middel van: 
 
 

• boringen naar schoon drinkwater en plaatsen van handpompen 

• bouw van VIP-toiletten 
 

(Duurzaam Ontwikkelingsdoel 6, Verenigde Naties)  
 

 
Imena Foundation zet zich in voor toegang tot goede gezondheidszorg  
door middel van: 
 
 

• bouw, renovatie en inrichten van klinieken 

• verstrekken van hulpmiddelen 
 

(Duurzaam Ontwikkelingsdoel 3, Verenigde Naties)  
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Imena Foundation zet zich in voor bereikbaarheid van voedselzekerheid  
door middel van: 
 

• aanschaf van ossen en ploegen 

• aanschaf van irrigatiepompen 

• aanschaf van schoffels en zaden 

• formeren van landbouwcoöperaties 
 

(Duurzaam Ontwikkelingsdoel 2, Verenigde Naties)  
 

 
Imena Foundation zet zich in voor vermindering van lijden  
door middel van: 
 
 

• verstrekken van voedsel 

• verstrekken van medicijnen 
 

 
Imena Foundation zet zich in voor hen die troost en bemoediging zoeken  
door middel van: 
 
 

• bouw, renovatie en inrichten van kerken 

• opleiding voor pastors 

• vervoer voor pastors 
 
 
3.3 Hoe Imena Foundation zich voor de projecten inzet 
Om te komen tot het uitvoeren van een project doorlopen we een aantal stappen. 
 
Projectplan maken en donateurs zoeken 
De eerste stap is het maken van een projectplan en het vinden van donateurs. 
De lokale partner vraagt een project aan en geeft de motivatie en de achtergrond van de 
aanvraag aan. 
Samen met Imena Foundation wordt het plan verder aangescherpt en de financiële 
onderbouwing gedetailleerd tot een projectplan. 
Het projectplan wordt zodanig geschreven dat het gebruikt kan worden om donateurs te 
werven en we een goed beeld geven over het project, zodat de donateurs na het lezen van 
het projectplan een weloverwogen keuze kunnen maken in het wel/niet geven van 
financiële ondersteuning. 
 
Uitvoeren van het projectplan door lokale partner 
De tweede stap, als de financiële middelen beschikbaar zijn gekomen, is het tot uitvoering 
brengen van het projectplan door de lokale partner. 



 
 
 
 
 
 

9 
Imena Foundation | Beleidsplan 2020 – 2025 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Veelal wordt het project in een aantal fasen uitgevoerd en gefinancierd. Per fase worden 
de financiën overgemaakt en wordt door de lokale partner de voortgang gerapporteerd, 
door middel van een financiële verantwoording en een fotoverslag van de voortgang. 
Tijdens het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden is er regelmatig contact over 
de ontwikkelingen en voortgang door middel van telefoon-, mailverkeer en fotomateriaal. 
 
Elke projectfase wordt afgesloten met een oplevering van de financiële verantwoording, 
een verhalend- en een fotoverslag. Hiermee kunnen we de donateurs en in onze 
nieuwsbrief over de vorderingen en het resultaat informeren. 
 
Oplevering van het project 
Als derde en laatste stap wordt bij het afronden van het project een eindverslag gemaakt 
over het resultaat en de financiën. Veelal wordt een film van de realisatie en het 
eindresultaat gemaakt. 
 
Bezoek project 
Vanuit Imena Foundation worden de projecten in Zambia en Zuid-Sudan jaarlijks bezocht. 
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om als donateur mee te reizen en het project 
en de betrokken mensen te bezoeken. 
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3.4  Partners 
 
Vanuit Nederland is intensief contact met de Afrikaanse partners waaronder: 
 
Reformed Church in Zambia     
 
Meer informatie over RCZ is te lezen op de website van Imena Foundation. 
 
Chilimbitso Women’s Club in Kapeya, Zambia 
 

Onderdelen van de Chilimbitso Women’s Club zijn 

• Kapeya Chilimbitso Orphanage Community School  

• Kapeya Imena Day Secondary School 
 
Meer informatie over CWOC is te lezen op de website van Imena Foundation. 
 
Christ Mission to the World in Aweil Town, Zuid-Sudan 
 

Onderdelen van Christ Mission to the World zijn   

• CMW – Lighthouse Primary School 

• CMW – Lighthouse Medical centre 

• CMW – Voedselzekerheidsprojecten 

• CMW – Drilling Company South Sudan 
 
Meer informatie over CMW is te lezen op de website van Imena Foundation. 
 
Daarnaast is er vanuit Imena Foundation regelmatig contact met de Nederlandse partners:  
 
Stichting Pharus 
Imena Foundation is vanaf augustus 2018 strategisch partner van Stichting Pharus.  
In 2018 zijn de handen ineen gaslagen binnen het project ‘Armoedebestrijding in Zuid-
Sudan’. Dit project heeft zich eind 2018 en 2019 gericht op de voedselzekerheid voor 200 
huishoudens in Greater Aweil, de bouw van een basisschool voor 800 kinderen in Aweil 
Town en schoon drinkwater voor 3.420 mensen in Gumror en Mabok.  
Vervolgens is in 2019/2020 een ziekenhuis ook in Aweil Town gerealiseerd. 
Eind 2020 ondersteund stichting Pharushet 3-jarenplan 2021-2023 in Zuid-Sudan op het 
gebied van onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen en voedselzekerheid. 
 
Familiefonds Wierda-Baas 
Imena Foundation werkt op het gebied van studiefinancieringen samen met het familie-
fonds Wierda-Baas. 
 
Stichting Sarfath 
Deze stichting ondersteunt projecten in Zambia en Uganda op het gebied van schoon 
drinkwater, voedselzekerheid en opbouw van kerkelijke gemeenschappen. 
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RBF communicatie en print 
Imena Foundation werkt op het gebeid van communicatie samen met RBF. Dit bedrijf 
draagt Imena Foundation een warm hart toe en heeft zichzelf verbonden aan de 
activiteiten van de stichting. RBF ondersteunt Imena Foundation geheel belangeloos met 
expertise, uren en materialen. Zo heeft het bedrijf een passend nieuw logo met huisstijl 
ontwikkeld, pandbelettering verzorgd, nieuwsbrieven opgemaakt en verzorgt ze kosteloos 
al het druk- en printwerk. 
 
Es-Pe Vastgoed 
Imena Foundation werkt op het gebied van huisvesting samen met Es-Pe Vastgoed. Deze 
onderneming biedt Imena Foundation een geriefelijke kantoorruimte aan in het Morrapark 
te Drachten met toegang tot alle faciliteiten zoals vergader- en presentatieruimtes en 
gebruik van het restaurant. 
 
Van der Veen & Kromhout | registeraccountants en belastingadviseurs 
Dit accountskantoor verzorgt al vele jaren belangeloos de jaarrekening van Imena 
Foundation. 
 
VANDAAG kinderopvang 
Imena Foundation werkt op het gebeid van bewustwording samen met VANDAAG. Deze 
kinderopvang met kleinschalige locaties organiseert jaarlijks activiteiten om kinderen 
bewust te maken van de welvaart in Nederland en van wat zij zelf kunnen doen om het 
leven van de kinderen in Afrika te verbeteren. Daarnaast doneert VANDAAG maandelijks  
1 euro per kind. Met behulp van deze structurele bijdrage ondersteunt Imena Foundation 
leerlingen, vrijwilligers en leerkrachten op basisscholen in Zambia. 
 
Wheall coaching – training - changing 
Imena Foundation werkt op het gebeid van coaching samen met Wheall. Door middel van 
gesprekken wordt er met de medewerkers gewerkt aan persoonlijk gedrag en vaardigheden 
en aan het aanscherpen van leiderschapskwaliteiten. Daarnaast draagt Wheall jaarlijks een 
deel van haar omzet af aan Imena Foundation die het vervolgens inzet voor boringen naar 
schoon drinkwater en studiefinancieringen voor lichamelijk gehandicapten in Zuid-Sudan. 
 
HEMA Drachten 
De eigenaar van HEMA Drachten is overtuigd van de inzet en wijze van werken van Imena 
Foundation en draagt jaarlijks bij om de organisatie te versterken en uit te breiden. 
Hierdoor kan er meer aan de vragen vanuit Afrika worden voldaan en op het gebied van 
projectplannen en fondsenwerving. 
 
3.5  Fondsenwerving 
De fondsenwerving van Imena Foundation wordt gecoördineerd vanuit een kantoor in 
Drachten. De fondsen worden onder andere geworven onder particuliere donateurs, 
scholen, kerken, ondernemers en vermogensfondsen. Minimaal 95% van de geworven 
gelden komt ten goede aan de doelstelling. 
 
Het werk van Imena Foundation is financieel te ondersteunen door: 

1. een doneerknop op de website www.imenafoundation.nl 
2. een machtigingsformulier waarbij een donatie van een rekening wordt afgeschreven 

www.imenafoundation.nl


 
 
 
 
 
 

12 
Imena Foundation | Beleidsplan 2020 – 2025 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

3. een intentieovereenkomst waarbij een factuur wordt verzonden 
4. een persoonlijke overboeking naar Imena Foundation 

 
 
Projectplannen 
Het schrijven van projectplannen is een belangrijke, interessante maar tijdrovende klus. 
Toch steekt Imena Foundation hierin veel energie. Donateurs krijgen na het lezen van een 
degelijk projectplan een goed beeld van de inhoud van het project en kunnen een 
weloverwogen keuze maken in het wel/niet geven van financiële ondersteuning. Zie 
paragraaf 3.3 Hoe Imena Foundation zich voor de projecten inzet. 
 
Presentaties 
Een team van Imena Foundation zet zich in voor het geven van presentaties op maat aan 
hen die belangstelling hebben en informatie wensen betreffende Imena Foundation, de 
projecten en/of de mogelijkheid van sponsorschap of adoptie van een project. 
 
Hiervoor is in 2018 een vrijwilliger aangetrokken die vanaf 2019 speciaal belast wordt met 
het maken van afspraken voor het geven van presentaties en met het aansturen van 
diverse presentatieteams. 
 
Verkoop van Imena Foundations prentenboek 
De verkoop van het in eigen beheer ontwikkelde prentenboek “HUIS van NIKS” wordt 
doorgezet. De inkomsten hiervan komen volledig ten goede aan de projecten. Scholen, 
kerken en kinderopvangorganisaties worden geïnformeerd over de inhoud en 
mogelijkheden van het prentenboek. Daarnaast wordt de haalbaarheid voor het 
ontwikkelen van een lesprogramma met als thema ‘liefdevol delen’ onderzocht. 
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4. Communicatie 
 
Imena Foundation hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere 
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en 
iedereen te betrekken bij haar werk. Openheid en transparantie zijn in de communicatie 
sleutelwoorden. Niet alleen over de werkwijze en financiële positie van Imena Foundation, 
maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of teleurstellingen. 
 
Website 
De website www.imenafoundation.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor 
(potentiële) donateurs en belangstellenden. Hierop worden onder meer de projecten, 
nieuwsbrieven, foto’s en video’s van de projecten gepubliceerd, zodat een ieder de status 
van de projecten kan volgen. 
De website wordt regelmatig verbeterd en geactualiseerd. 
 
Facebook en Twitter 
Het gebruik van Facebook en Twitter is eveneens zeer belangrijk voor Imena Foundation. 
Het biedt de mogelijkheid om donateurs en belangstellenden snel op de hoogte te brengen 
van de laatste nieuwsfeiten. 
 
Nieuwsbrief 
Drie keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief die aan alle partners, donateurs en 
belangstellenden wordt verstuurd. De nieuwsbrieven worden tevens op de website 
geplaatst. 
 
Promotiemateriaal 
Imena Foundation investeert minimaal in overheadkosten. De kosten voor ontwikkeling en 
uitgifte van het communicatie/promotiemateriaal worden volledig gedragen door RBF 
communicatie & print te Leeuwarden. Voor bepaalde projecten/activiteiten wordt gericht 
materiaal ontwikkeld, waarvoor altijd een sponsor wordt gezocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.imenafoundation.nl
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5.  Organisatie           
 
5.1  Bestuur 
Stichting Imena Foundation heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris 
en een penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer 
en de interne- en externe communicatie van Imena Foundation. De bestuursleden krijgen 
voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Nieuwe bestuursleden worden door het bestuur 
benoemd voor een periode van vier jaar.  
 
Het bestuur vergadert minimaal vijf keer per jaar en verder zo vaak als twee 
bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als 
uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Op de agenda staan periodiek terugkerende 
onderwerpen, zoals het jaarverslag, beleidsplan, financiën, evaluatie projecten enz. Er 
wordt met regelmaat informatie overgedragen door de manager van Imena Foundation. Elk 
bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 
 
5.2  Team 
De werkzaamheden van Imena Foundation wordt uitgevoerd door een onbetaalde manager, 
3 betaalde werknemers (totaal 2 fte), 4 medewerkers en 10 vrijwilligers.  
 
De betaalde werknemers zijn verantwoordelijk voor:  

• de financiën en de contacten in Uganda (32-uur contract) 

• de communicatie en de contacten in Zambia (20-uur contract) 

• de ICT en de contacten in Zuid-Sudan (20-uur contract) 
 
De manager en medewerkers werken op basis van vrijwilligheid. Zij richten zich op taken 
betreffende: 

• het management 

• de lopende- en toekomstige projecten in Zambia, Uganda en Zuid-Sudan 

• de begeleiding van vrijwilligers 

• de toekomstige projecten in Kenia 

• het schrijven en indienen van projectplannen 

• de fondsenwervende activiteiten 

• het geven van presentaties 

• de uitgifte van nieuwsbrieven 

• de ICT 
 
Met nieuwe medewerkers wordt een vrijwilligersovereenkomst opgesteld, waarin allerlei 
onderwerpen worden vastgelegd, zoals: taakomschrijving, werktijden, mogelijkheid voor  
het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding, verzekeringen en duur van de 
overeenkomst. 
 
De vrijwilligers bieden ondersteuning bij: 

• het bezorgen van de nieuwsbrieven 

• het legen van de emballagekastjes 

• de verkoop van het prentenboek “HUIS van NIKS” 

• ondersteuning bij het opstellen van projectplannen 
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5.3  Gedragscode 
Voor het bestuur, de werknemers, de medewerkers en de vrijwilligers staat integriteit in 
de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen 
persoonlijke (financiële) belangen van bestuursleden, werknemers, medewerkers en 
vrijwilligers worden vermeden. De kosten die bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers 
maken voor vergaderingen, reiskosten etc. komen niet voor rekening van de stichting.  
 
Twee keer per jaar reist een afvaardiging van Imena Foundation naar Afrika om relaties te 
onderhouden, ondersteuning te bieden tijdens de uitvoering van projecten en erop toe te 
zien dat het geld goed wordt besteed. Tijdens deze bezoeken worden het beleid, de stand 
van zaken en de plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met de 
samenwerkingspartners en de lokale bevolking. De kosten van de bezoeken aan Zambia en 
Zuid-Sudan worden (deels) voldaan uit eigen middelen en separate fondsenwerving 
(waarbij expliciet wordt aangegeven dat de donaties worden aangewend voor het dekken 
van reis- en verblijfskosten) of vallen onder projectkosten. 
 
5.4  Professionalisering 
Professionalisering is een doorlopend groeiproces bij Imena Foundation. 
Ook in 2020-2025 krijgt dit proces voortgang op met name de volgende gebieden: 

• versteviging en continuïteit van de personele bezetting op kantoor 

• vastleggen van de processen binnen de stichting 

• versterken van de financiële basis 
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6.  Financiën         

 
Imena Foundation heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting door 
de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel 
daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen of 
bruto winst.  
 
6.1  Inkomsten 
De activiteiten van Imena Foundation worden gefinancierd door middel van donaties en 
sponsoring. Imena Foundation werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of 
periodiek een bedrag overmaken/bijdrage leveren. Daarnaast wordt er regelmatig contact 
gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om acties te organiseren waarvan de 
opbrengst bestemd is voor projecten van Imena Foundation. 
Vanaf 2017 wordt er intensief contact gezocht/onderhouden met diverse 
vermogensfondsen om projecten te financieren. 
 
6.2  Kosten  
Imena Foundation besteedt haar financiële middelen voor 95% aan haar projecten. De 
overheadkosten bedragen slechts 5% van de opbrengsten uit donaties. In het jaarverslag 
wordt een uitsplitsing gemaakt van de bestedingen van de gelden.  
 
6.3  Beloningsbeleid 
Bij de stichting bestaat het volgende onderscheid ten aanzien van het beloningsbeleid. 
 
Bestuur 
Het bestuur ondersteunt de missie en visie van Imena Foundation zonder hiervoor een 
vergoeding te ontvangen. Dit artikel, betreffende het wel of niet krijgen van een 
vergoeding voor bestuursleden, is opgenomen in de statuten van de stichting. 
 
Werknemers 
Bij de stichting zijn vanaf 2019 twee betaalde krachten in dienst. Zij dragen 
verantwoording op het gebeid van de financiën, het secretariaat, de communicatie en de 
lopende- en toekomstige projecten in Zambia. De salariskosten vallen binnen de 
doelstelling van 5% interne kosten. 
 
Medewerkers 
Voordat een medewerker een overeenkomst tekent is er vooraf altijd een gesprek met het 
bestuur. Tijdens dit gesprek wordt de mogelijkheid voor het ontvangen van een vergoeding 
aangegeven. Als men niet voor een vergoeding kiest dan wordt er in de zin van artikel 4.1 
van de vrijwilligersovereenkomst het woord ‘wel’ of ‘niet’ doorgehaald. 
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers ondersteunen diverse werkzaamheden van Imena Foundation zonder hiervoor 
een vergoeding te ontvangen. 
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6.4  Keurmerk 
Imena Foundation kiest er op dit moment voor géén CBF-keurmerk aan te vragen. De reden 
is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een zeer kostbare aangelegenheid is. 
Imena Foundation wil de geworven inkomsten zoveel mogelijk ten goede laten komen aan 
haar doelen in Afrika. Gezien de politieke ontwikkelingen en veranderingen op dit terrein, 
toetsen we jaarlijks ons besluit. 
 
6.5  Jaarrekening 
Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af over het door haar gevoerde 
beleid over een kalenderjaar. Gestreefd wordt om de jaarrekening jaarlijks vóór 1 maart 
gereed te hebben. De jaarrekening en samenstellingsverklaring van de accountant is 
volledig openbaar en wordt gepubliceerd op de website van Imena Foundation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


