Beleidsplan Stichting Orfanato (Ecuador)
Stichting Orfanato is in 2008 opgericht. Stichting Orfanato is opgericht om een project
te ondersteunen dat reeds door Four Seasons Quality B.V. werd ondersteund. Om
het project duidelijker af te scheiden van Four Seasons Quality BV is Stichting
Orfanato opgericht. Zo kan een eigen beleid worden uitgezet toegespitst op het doel
dat de Stichting heeft en is de continuïteit van het project minder afhankelijk van het
reilen en zeilen van Four Seasons Quality B.V.
Historie
Eén van de bestuursleden (Huib van Veen) van Stichting Orfanato reist veelvuldig
naar Ecuador voor zakelijke doeleinden. Tijdens deze zakenreizen werd hij
geconfronteerd met de grote armoede in Ecuador, waardoor hij zich wilde inzetten
voor de bevolking van Ecuador.
Zwerfkinderen zijn een algemeen straatbeeld in Quito. Kinderen zwerven in Quito op
straat om geld te bedelen voor hun ouders. Het geld wordt vervolgens echter meestal
door de ouders besteed aan oneigenlijke zaken zoals drank. Bij het zien van de
armoede, het ontbreken van zorg en liefde voor deze kinderen is Huib van Veen met
een lokaal persoon uit Ecuador in 2001 op zoek gegaan naar een project waar
ondersteuning hard nodig was. Een project dat een bijdrage zou gaan leveren aan
het geven van liefde, aandacht en zorg, alsmede aan educatie aan kinderen
waardoor deze kinderen een toekomst zouden kunnen opbouwen. Hierdoor kwam hij
in aanraking met het weeshuis ‘San Vicente de Paul’ in het zuiden van Quito, de
hoofdstad van Ecuador.
San Vicente de Paul is een weeshuis dat sinds 1876 bestaat en waar veel kinderen
worden opgevangen. Gemiddeld wonen er ongeveer 125 kinderen in de leeftijd van
een paar dagen tot 18 jaar. Deze kinderen worden door hun ouders te vondeling
gelegd of kunnen niet door hun ouders worden verzorgd of de ouders hebben geen
financiën hun kinderen te onderhouden. Het weeshuis zorgt dus voor kinderen die
anders op straat zouden zwerven.
San Vicente de Paul geeft de kinderen de aandacht, liefde en zorg die zij verdienen
en nodig hebben. Daarnaast verzorgt San Vicente de Paul het dagelijks
schoolonderricht. Kinderen die 18 jaar zijn worden begeleid door het weeshuis bij het
vinden van een baan. Als deze kinderen eenmaal een baan hebben, moeten ze op
zichzelf gaan wonen. Het weeshuis blijft tot ze 21 jaar zijn betrokken bij het wel en
wee van deze kinderen.
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In het weeshuis werken vier nonnen die de zorg voor alle kinderen dragen.
Daarnaast wordt het weeshuis bijgestaan door veel vrijwilligers en de oudere
kinderen van het weeshuis in de zorgtaken voor alle kinderen.
Ondanks alle liefde, zorg en aandacht die de verzorgers de kinderen proberen te
bieden, waren er te weinig financiële middelen om de kinderen goede voeding,
verzorging en educatie te bieden. Om deze meest essentiële zaken te bieden startte
Huib van Veen een project.
Dit project zorgde, naast het voorzien in voldoende voeding voor alle kinderen, voor
andere benodigdheden in het weeshuis zoals bedden, wasmachines en
naaimachines. Met de naaimachines wordt kleding hersteld alsmede allerlei
handwerk verricht welke weer verkocht worden op de locale markt.
Nu, een aantal jaren verder, heeft Huib van Veen Stichting Orfanato opgericht die
verder zal zorgdragen voor het door Huib opgezette project en daarmee wil bijdragen
aan een betere wereld door kinderen zonder zorg, aandacht en liefde deze
essentiële zaken wel te bieden en hen een toekomst te geven.
Daarnaast wil Stichting Orfanato in de toekomst haar ondersteuning aanbieden aan
meer weeshuizen en dus aan meer kinderen. Maar dit is uiteraard afhankelijk van de
financiële middelen die Stichting Orfanato ontvangt van haar donateurs. Het doel van
Stichting Orfanato is om zoveel mogelijk kinderen te helpen, want ieder kind minder
op straat, is een kind meer met een toekomst.

De werkzaamheden van Stichting Orfanato
Stichting Orfanato is, zoals gezegd, opgericht met het doel weeskinderen in Ecuador
een beter bestaan te geven en meer perspectief voor de toekomst te bieden. De
stichting voorziet het weeshuis ‘San Vicente de Paul’ van goederen en voeding om in
de dagelijkse benodigdheden van de kinderen te voorzien. Stichting Orfanato brengt
iedere week lokaal ingekocht voedsel naar het weeshuis alsmede twee keer per
week 50 liter verse melk. Tevens wordt door Stichting Orfanato de vier verzorgsters
onderhouden, wordt er voor circa 20 kinderen lesgeld betaald zodat ze extern
kunnen worden opgeleid, wordt voorzien in het onderhoud en de inrichting van het
weeshuis en wordt er jaarlijks een uitje voor de kinderen georganiseerd.
Als waarborg voor de juiste invulling van de financiële middelen die Stichting
Orfanato verstrekt aan het weeshuis, wordt er geen contant geld verstrekt, maar
worden de benodigdheden altijd zelf ingekocht. Het weeshuis en in de toekomst
mogelijk meerdere weeshuizen kunnen te allen tijde een verzoek indienen om hulp.
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Beheer van het vermogen
Stichting Orfanato heeft een eigen bankrekening bij de Deutsche Bank te Lisse,
bankrekeningnummer (euro) 57.45.92.989.
BIC DEUTNL2N
IBAN NL59DEUT0574592989
Op deze bankrekening worden alle donaties gestort van de donateurs, alsmede de
uitgaven afgeschreven. Het beheer en de administratie van de in- en uitgaande
geldstromen worden gedaan door Annet van Veen (bestuurslid van Stichting
Orfanato). Annet heeft veel ervaring met boekhouden en is derhalve hiervoor de
aangewezen persoon. Zij zal voor de administratie gebruik maken van het financiële
pakket Profit.
Annet is tevens verantwoordelijk voor het tijdig laten betalen van sponsorgelden.
Daarnaast is zij ervoor verantwoordelijk de hoofdsponsor, Four Seasons Quality BV,
aan te spreken om het verschil tussen de inkomsten en uitgaven indien dit negatief
is, aan te vullen, voor zover dat door Four Seasons Quality BV is toegezegd.
Annet zal de administratie dusdanig voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze bewaren, dat te allen
tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

Manier om geld in te zamelen
In het begin van het project heeft Four Seasons Quality BV veel bijdragen geleverd
aan het weeshuis. Toen echter bleek dat er meer nodig was dan alleen voeding, is
Huib van Veen op zoek gegaan naar meer sponsoren/donateurs in het relatienetwerk
van Four Seasons Quality BV zowel in Nederland als in Ecuador en ook in zijn privénetwerk.
Veel donateurs zijn er daardoor gevonden. Door al deze donateurs wordt er
voldoende geld ontvangen om het weeshuis van veel zaken te kunnen voorzien.
Inmiddels heeft Stichting Orfanato zelfs onbekende donateurs. Stichting Orfanato
streeft er naar meer bedrijven, organisaties en mensen bekend te maken met het
doel van de stichting om zo meer donaties te ontvangen. Door het bestuur van de
Stichting wordt daarom ook gezocht naar mogelijkheden voor meer publiciteit,
waarbij met name gebruik zal worden gemaakt van het netwerk van Four Seasons
Quality BV.
Ieder jaar wordt door Stichting Orfanato een schriftelijk verzoek aan de donateurs
gedaan om opnieuw hun bijdrage te leveren. Daarnaast wordt er op de website van
Four Seasons Quality BV (www.fsq.nl) aandacht besteed aan het weeshuis.
Door meer bekendheid, uitbreiding van het relatienetwerk probeert Stichting Orfanato
het aantal donateurs jaarlijks uit te breiden en daarmee meer kinderen te helpen.

3

Besteding vermogen en de financiële verantwoording
Hetgeen Stichting Orfanato van haar donateurs ontvangt zal worden gebruikt voor de
volgende zaken voor het weeshuis
 een wekelijkse aanvoer van voedsel;
 twee keer per week aanlevering van 50 liter verse melk;
 Salaris van 4 verzorgers / sters;
 Lesgeld voor ± 20 kinderen voor externe opleiding;
 onderhoud aan het weeshuis;
 Organisatie van het jaarlijkse uitje voor de kinderen;
 Reservering van geld voor eventuele noodsituaties, bijvoorbeeld
natuurrampen.
Vooralsnog zal het vermogen van de Stichting Orfanato aan bovenstaande zaken
worden besteed, indien het vermogen (door meer donaties) toeneemt, zal Stichting
Orfanato bekijken waar zij een deel van de donaties voor in gaat zetten passend
binnen haar doelstelling. Mogelijk kan in dat geval een ander weeshuis eveneens
worden ondersteund.
Voorafgaande aan elk boekjaar van de Stichting zal door de penningmeester een
begroting worden opgesteld voor het komende jaar inzake de inkomsten en uitgaven
van de Stichting.
Na afloop van ieder boekjaar (kalenderjaar) is de Stichting verplicht, mede op grond
van haar statuten, een balans op te (laten) stellen en de staat van baten en lasten en
deze te laten vaststellen door het bestuur. Daarnaast worden de jaarstukken
vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het
desbetreffende boekjaar. In dit verslag zal tevens achteraf verantwoording van de
besteding van de middelen in relatie tot de begroting worden gegeven.
Het bestuur van de Stichting heeft, indien gewenst, tevens de mogelijkheid een
accountantsrapport op te laten stellen. Publicatie hiervan vindt u op www.fsq.nl

Stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Stichting is per 1 januari 2009 als een ANBI aangewezen. Deze aanwijzing heeft
tot gevolg dat over de door haar ontvangen donaties, schenkingen, legaten,
erfstellingen en alle andere verkrijgingen geen successierecht of schenkingsrecht
hoeft te worden betaald.
Daarnaast kunnen donateurs de door hun betaalde giften aan de Stichting in aftrek
brengen op hun aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
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