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Stichting Wereld Kinder Fonds
Planetenweg 5
2132 HN Hoofddorp

Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Wereld Kinder Fonds. Het plan
omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de
werving en het beheer van fondsen. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI
regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Het Betuur van de Stichting Wereld Kinder Fonds,

Joseph Lam
Voorzitter
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1.

Inleiding

In dit beleidsplan legt Stichting Wereld Kinder Fonds (‘de Stichting’) haar
beleidsvoornemens neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren
beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving
en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren
wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid
dienen aan te passen.
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert
de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten
doel:
a) Het verlenen van hulp aan minder bevoorrechte kinderen over de
gehele wereld, aan hun families en de gemeenschappen waarvan zij
deel uitmaken;
b) Het grote publiek voor te lichten over en het bewust maken van de
sociale en economische problemen waarvoor achtergestelde kinderen
worden geplaatst en het publiek te leren deze problemen te (helpen)
bestrijden;
c) Het ondersteunen van andere locale liefdadigheidsinstellingen en
locale projecten en organisaties in de wereld met een gelijkwaardig
doel of die verband houden met eerder genoemde doelen.
2.

Werkzaamheden

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is om te helpen bij het redden van
hulpbehoevende kinderen overal ter wereld die in de steek zijn gelaten,
gevaar lopen, worden uitgebuit, honger hebben, ziek zijn of lijden.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting
komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het
algemeen belang gediend. De Stichting is voor onbepaalde tijd
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet
Inkomstenbelasting 2001.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer Joseph Lam,
mevrouw Ruth Kendrick en mevrouw Eileen Lewis.
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het helpen beschermen
van kinderen tegen de zeven voornaamste oorzaken van sterfte en lijden.
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Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil
uitbreiden c.q. ontplooien zijn o.a.:
Asia Center – Phuket, Thailand
Veel inwoners van de sloppenwijken Patong en Soi Namshia zijn verslaafd
aan drugs en alcohol. Geweld en diefstal zijn aan de orde van de dag.
Armoede is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de toename van
de kinderprostitutie. Veel mensen zijn hun baan kwijt en doen alles om
werk te vinden. Ze zijn soms dagen van huis en laten hun kinderen aan
hun lot over in de sloppenwijken. Daar zijn ze een gemakkelijke prooi
voor pooiers die hen tot prostitutie dwingen. Kinderprostitutie is een
groeiend probleem wereldwijd. Alleen al in Azië zijn volgens de
deskundigen meer dan een miljoen jonge kinderen, jongens en meisjes,
betrokken bij commerciële seksuele activiteiten.
Het Wereld Kinder Fonds sponsort het Phuket Child Care Center in
Patong Beach om kinderen uit de sloppenwijken in Phuket te redden.
Deze kinderen lopen het ernstige gevaar te worden misbruikt in de
seksindustrie, door pedofielen en straatcriminelen.
Het Phuket Child Care Center helpt ouders en lokale autoriteiten in te
grijpen in het leven van jonge kinderen die het meeste risico op seksueel
misbruik lopen. Phuket is een populair toeristenoord in het zuiden van
Thailand, dat jaarlijks drie miljoen bezoekers uit alle delen van de wereld
trekt. Het is berucht vanwege de kinderprostitutie.
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Het opvangcentrum ligt vlakbij bij de toeristenwijk in het hartje van een
sloppengemeenschap die bekend staat als “Dirty Water Street”. De lokale
Thaise medewerkers noemen de wijk “een kleine hel aan de rand van het
paradijs”.
In samenwerking met zijn lokale partner Asia Center Foundation geeft het
Wereld Kinder Fonds financiële steun voor het project om verwaarloosde
en misbruikte kinderen, die het grootste gevaar lopen het slachtoffer van
pedofilie te worden, op te sporen. In het centrum krijgen de kinderen de
aandacht die ze verdienen in de vorm van dagopvang, crisishulp,
maaltijden, psychologische begeleiding en verwijzing naar andere
voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg.
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3.

Werving van fondsen

De fondsen die voor de activiteiten van de Stichting noodzakelijk zijn
worden voor het overgrote deel verworven door middel van donaties van
individuele donateurs, schenkingen, erfenissen en legaten.
Om de programma’s en projecten die de Stichting steunt onder de
aandacht te brengen van het grote publiek, wordt gebruik gemaakt van
het zenden van brieven aan (potentiële) donateurs. In deze brieven wordt
een uiteenzetting gegeven over de locale situatie waarin de kinderen in
het betreffende (meestal) derde wereld land zich bevinden en wordt aan de
(potentiële) donateurs een bijdrage gevraagd voor het project dat door de
Stichting wordt ondersteund. Dit soort acties worden op basis van
regelmaat uitgevoerd.
Daarnaast wordt er regelmatig telefonische fondsenwerving gepleegd. Dit
heeft ten doel bestaande donateurs voor te stellen een machtiging voor
periodieke donaties af te geven. Deze acties worden uitgevoerd om het de
donateur gemakkelijker te maken om te doneren. Tegelijkertijd bespaart
dit de Stichting kosten aangezien zij de betreffende donateurs minder
hoeft aan te schrijven.
Tevens wordt er een directe relatie met de donateurs onderhouden door
de medewerker in het kantoor van de Stichting. Dit Donor Service Centre
is een direct aanspreekpunt voor de donateurs in geval van vragen,
opmerkingen of verstrekking van verdere informatie over de ondersteunde
projecten.
Deze ‘relatiebinding’ heeft ook tot doel een band op te bouwen met de
vaste donateurs waardoor de kans voor het verkrijgen van grotere
donaties, schenkingen, erfenissen en legaten aanzienlijk wordt vergroot.
4.

Beheer van fondsen

Aangezien de activiteiten van de Stichting een ‘not for profit’ doelstelling
heeft, worden de geworven fondsen na aftrek van kosten zo snel mogelijk
aangewend. Van enig vermogensbeheer is dan ook geen sprake. De
Stichting maakt deel uit van het ‘Share and Care Network’ waarin de
overige Europese fondsenwervende organisaties van het Wereld Kinder
Fonds zijn onder gebracht.
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5.

Besteding van fondsen

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten,
hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten.
Jaarlijks komt het Bestuur bijeen om voor het nieuwe boekjaar de te
ondersteunen projecten te bespreken en goed te keuren.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een bovenmatige
onkostenvergoeding voor hun diensten.
Voor meer gerichte informatie verwijzen wij naar de website van Stichting
Wereld Kinder Fonds www.wereldkinderfonds.nl .
6.

Lange termijnplanning

Stichting Wereld Kinder Fonds is opgericht in 1996 en heeft inmiddels
haar bestaansrecht bewezen aangezien meer dan 150.000 donateurs de
organisatie op een regelmatige wijze ondersteunen. Het moge duidelijk
zijn dat er gedurende de afgelopen jaren donateurs om verschillende
redenen zijn afgevallen. Echter de kern van vaste donateurs heeft door de
jaren heen en door de wervende activiteiten van het WKN een significante
groei doorgemaakt. Gesteld kan worden dat na al deze jaren het aantal
donateurs zo langzamerhand een plafond heeft bereikt.
Toch zijn de inspanningen van de Stichting ook de komende jaren gericht
op het uitbreiden van het huidige aantal donateurs, om daarmee de
vervulling van de doelstellingen op het huidige niveau te kunnen
handhaven en mogelijk uit te breiden. Daartoe zal het Bestuur regelmatig
de resultaten van de fondsenwerving door middel van direct mail tezamen
met het in fondsenwerving gespecialiseerde adviesbureau analyseren en
zo nodig worden bijgesteld.
Het stimuleren van donateurs om Stichting Wereld Kinder Fonds in hun
testament op te nemen zal ook voor de komende jaren een punt van
aandacht blijven.
De huidige crisis waarin de economie zich heden ten dage nog steeds
bevindt heeft uiteraard invloed op de fondsenwerving. Om de terugloop
van donaties tegen te gaan, zullen intensievere telefonische
fondsenwervingsactiviteiten weloverwogen worden ingezet. Zoals gezegd
deze wijze van fondsenwerving heeft op termijn een kostenbesparend
effect. Ook dit zal in nauw overleg met het in telefonische gespecialiseerde
fondsenwervingbureau worden gedaan.
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Het Bestuur heeft zich verder ten doel gesteld om door middel van
nauwkeurige selectie het aantal te ondersteunen projecten en
programma’s zo veel mogelijk op peil te houden. Echter het behoudt zich
het recht voor op onverwachte wereldwijde calamiteiten te reageren en
opdracht te geven tot het verlenen van hulp d.m.v. geld of goederen. In
het algemeen zal de nadruk liggen op hulp aan projecten in Afrika,
aangezien dit het continent is dat gezien de lokale omstandigheden de
meeste aandacht verdient.
Het Bestuur zal regelmatig bijeen komen om de voortgang van
bovengenoemde plannen te volgen en zo nodig bij te stellen.
7.

Rechtsvorm, inschrijving, jaarverslagen en contactgegevens

Stichting Wereld Kinder Fonds is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 41216312. Het fiscaal nummer
van de Stichting is 8052.48.511
Contact met Stichting Wereld Kinder Fonds verloopt via ons Donor
Service Centre:
Correspondentieadres: Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp
Telefoon 023 – 557 4766
Email: info@wereldkinderfonds.nl

Pagina 7

