
Beleidsplan Stichting Dayalu

Stichting Dayalu is een stichting die zich inzet voor kleinschalige medische en sociale projec-
ten in ontwikkelingslanden op het gebied van moeder- en kindzorg in de ruimste zin van het
woord. Stichting Dayalu is gevestigd op de Colenbranderstraat 3, 6813 KV te Arnhem.

Bestuursleden

Het bestuur van Stichting Dayalu bestaat uit de volgende bestuursleden:
Annekoos Wiersinga
Gabie Hoogenboom
Machteld Boel

De bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden voor de stichting, zij ver-
vullen hun bestuurstaken op volledig vrijwillige basis.

Doelstelling

Conform de statutenwijziging d.d. 29 oktober 2012 is de doelstelling als volgt:

Het dienen van het algemeen nut, waaronder met name het direct of indirect lenigen van
menselijke  noden in ontwikkelingslanden en voorts  al  hetgeen met een en ander recht-
streeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord, met dien verstande dat daaronder niet is inbegrepen enige bedrijfsuitoefe-
ning die commercieel risico voor de stichting kan meebrengen. De stichting beoogt niet het
maken van winst.

Beleid

Stichting Dayalu identificeert kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die in aanmer-
king komen voor ondersteuning conform doelstelling. Deze projecten worden in principe on-
dernomen door lokale Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s). Indien mogelijk betrekt
de stichting andere donoren bij de ondersteuning. Stichting Dayalu volgt de voortgang van
ondersteunde projecten, en indien dit door het bestuur en ook de NGO gewenst is, begeleidt
de stichting de NGO’s op afstand. Stichting Dayalu zorgt dat zij van ieder project over heldere
rapportages, inclusief financiële verantwoording, beschikt.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting concentreren zich op het financiele vlak en ook met
persoonlijke kennis/ advisering ondersteunen van medische en sociale projecten in ontwik-
kelingslanden. Daarvoor wordt naar behoefte vergaderd, in de praktijk gemiddeld twee keer
per jaar. De werkzaamheden waartoe in de vergaderingen besloten wordt, zullen door de
bestuursleden in onderling overleg worden uitgevoerd. Daarnaast zal er jaarlijks een jaarver-
slag worden opgesteld.
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Financiële prognose; Werven, beheer en besteding van fondsen en vermogen

Beginfase
De Stichting heeft op 1 november 2012 de ANBI status verkregen. In de jaren daarna heeft
de Stichting door een schenking  de beschikking gekregen over 1181 aandelen van het be-
drijf Silverfit BV. Eventueel rendement van deze aandelen is bedoeld voor ondersteuning van
projecten. Tevens heeft de Stichting door een schenking de beschikking over een periodieke
uitkering van € 10.000 per jaar in de jaren 2013 t/m 2017. Deze schenkingen worden be-
heerd op een spaarrekening en worden niet belegd. De Stichting heeft deze bedragen te be-
steden zoals  hierboven beschreven.  De  bestuursleden trachten verder  door  persoonlijke
contacten en kleinschalige gerichte wervingsacties ook andere liefdadige – en ontwikkelings-
organisaties en particuliere donors voor de projecten te interesseren en daarvoor fondsen
bij hen te werven. De besteding van fondsen is conform beleid en werkzaamheden, waarbij
nooit verplichtingen zullen worden aangegaan die verder rijken dan de op dat moment be-
schikbare middelen.

Huidige situatie
De jaarlijkse periodieke uitkeringen zijn afgesloten. De huidige inkomsten van de Stichting
bestaan uit het rendement van de 1181 aandelen van het bedrijf Silverfit BV.

Activiteiten

De bestuursleden van Stichting Dayalu vergaderen minimaal  2 maal  per jaar,  en zo vaak
meer als door hen nodig wordt geacht.  In die vergaderingen worden de definitieve besluiten
genomen. Kleine projecten worden geïdentificeerd, projectvoorstellen worden beoordeeld
en er wordt contact gezocht met de uitvoerende NGO’s om vragen te stellen over details van
het project. Als het bestuur besluit om het project te steunen, wordt contact onderhouden
over de voortgang van het project en wordt een eindrapportage opgevraagd na afronding
van het project. Op de website van de Stichting www.stichtingdayalu.nl is een overzicht te vin-
den van de projecten die de Stichting tot op heden heeft gesteund.
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http://www.stichtingdayalu.nl/

