Beek en Donk, november 2016

Beleidsplan 2017 Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp
1.
Oprichting en doelstelling
Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp (SPO) is opgericht in 1987. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Aanvankelijk hield SPO zich vooral bezig met de aanleg van drinkwaterinstallaties. Naarmate daar aan minder
behoefte kwam, richtte de stichting zich vooral op de scholing van kinderen.
Meer opleiding geeft kinderen meer kans op een menswaardig bestaan. Kinderen meer bieden: dat was wat SPO
voor ogen stond.
Géén kinderarbeid, geen bedelarij, maar een eerlijke kans op fatsoenlijk leven. SPO zet zich in voor de
ontwikkeling van kansarme kinderen in de Indiase deelstaat Andrha Pradesh. Door financiering van de bouw van
scholen geeft SPO kinderen de mogelijkheid te werken aan een betere toekomst in hun eigen land. Scholing in
plaats van kinderarbeid.
Daarnaast richt de stichting zich steeds meer op de scholing en ontwikkeling van vrouwen in de arme wijken.

2.

Middelen om doelstelling te kunnen waarmaken

Voor het werk van SPO is veel geld nodig. SPO sprokkelt dat bijeen door gebruikte kleding in te zamelen i heel
Nederland. Op basis van gemeentelijke vergunningen wordt op vrijwel iedere dag van het jaar ergens in Nederland
kleding ingezameld. Daarnaast staan o- veel plaatsen containers, waarin gebruikte kleding kan worden
gedeponeerd. Het geld dat daarmee wordt verdiend, wordt vrijwel volledig besteed aan de bouw van en het
onderhoud aan scholen en opleiding, hygiëne en gezondheid in Andhra Pradesh.
Dankzij de kledinginzamelingen kan SPO niet alleen veel kinderen in India uitzicht bieden op een betere toekomst,
maar levert de stichting ook een bijdrage aan de beperking van de afvalstroom door hergebruik van gedragen
kleding. Sinds de toekenning van het CBFkeurmerk aan SPO, zijn de vergunningen afgegeven door gemeentes
toegenomen. Door de toename van vergunningen, wordt er meer geld ingezameld, vergeleken met de periode
2011-2014.

3.

Controle bestuur en financiën

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp is gecertificeerd door het CBF. De jaarcijfers worden ieder jaar opgemaakt
door In Balans Administratie-& Belastingdeskundigen BV. De inkomsten en uitgaven worden gedurende het jaar
gecontroleerd en besproken met het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen.

4.

Projecten

Jaarlijks wordt een begroting en een overzicht gemaakt van de uit te voeren projecten. In overleg met pater
Anthony uit India worden deze projecten opgenomen in de begroting en wordt de tijdslimiet van het project
besproken. Uit de aanvragen voor uitvoering van projecten wordt door het bestuur een weloverwogen keuze
gemaakt, waarin de stichting kan deelnemen. Daartegenover staan de verwachte inkomsten uit de
kledinginzameling en sponsoring.
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5.
Prognose 2017:
Begroting 2017 Stichting Pandilla
Inkomsten:
kledinginzameling
sponsoring
giften

€ 45.000
€ 500
€ 1.500

Totaal inkomsten

€ 47.000

Uitgaven:
onkosten stichting

€ 10.000

Projecten:
Gezondheid en hygiene programma Telangana
Green boards en meubels basisschool in
Kachigadu
Opleidiing vrouwen in arme wijken
Boeken en uniformen studenten Bhoiguda
Watervoorziening en watertanks
Stichting Calcutta Geldrop

€ 6.250
€ 4.750
€ 4.350
€ 3.470
€ 5.670
€ 1.500
€ 19.740

Totaal uitgaven inclusief projecten

€ 29.740

Restant voor onvoorziene uitgaven

€ 17.260
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