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Inhoudsopgave
1.

Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Semangat haar beleidsvoornemens voor de
periode 2015 – 2017 neer. Omdat we de eerder uitgezette lijn blijven volgen, zijn er
slechts nauwelijks wijzigingen ten opzichte van de beleidsplannen uit voorgaande
jaren.
Het door de Semangat in deze periode te voeren beleid is grotendeels afhankelijk
van de ontwikkelingen in Indonesie, de wetgeving in Nederland en het aan haar ter
beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zullen wij daarop moeten
anticiperen en ons beleid aanpassen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.
Bij het uitzetten van het te voeren beleid concentreert Semangat zich op haar
statutaire doelstelling. De Stichting Semangat heeft als doel educatie, medische
zorg, ouderenzorg en leefomstandigheden op het Indonesische eiland Java te
verbeteren. Het werkgebied concentreert zich in de omgeving van Kalibaru.
Semangat is opgericht op 19 maart 2008. Sinds deze datum hebben wij ons intensief
ingezet voor het nastreven van de statutaire doelstelling. Zo is hebben we o.a. een
studiefonds om kinderen naar de middelbare school te laten gaan.
2.
Werkzaamheden
2.1
Doelstelling
Semangat heeft als doel de levensomstandigheden van de inwoners in de omgeving
van Kalibaru verbeteren.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van Semangat komen
overeen. Semangat is sinds de oprichtingsdatum aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling (ANBI) in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
2.2
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 4 personen: Herm Pennings (voorzitter), Lea Pennings
(secretaris/penningmeester), Ank van Lier (bestuurslid) en Hans Teeuwen
(bestuurslid).
2.3
Activiteiten
Onze activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van mensen in de omgeving van
Kalibaru en op het werven van fondsen hiervoor.
Concrete activiteiten die Semangat de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil
ontplooien zijn:
 het borgen van voldoende financiële middelen voor ons studieproject: “Help
een kind naar school”.
 2 nieuwe studenten de mogelijkheid bieden om een universitaire studie te
volgen.
 In samenwerking met lokale stichting Semangat Mulia in Kalibaru of omgeving
verbeteren van gezondheidszorg.
 het borgen van ons project ouderenzorg.
Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken zal de Semangat proberen
donateurs te werven, die aan een bepaald onderdeel worden gekoppeld.

3.
Werving van gelden
Semangat is volledig afhankelijk van giften uit fondswerving en vaste donateurs.
Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid beoogt de Semangat de
benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. We doen
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dit door o.a. actief gebruik te maken van Facebook en Twitter. De website wordt
vooral gebruikt om basisinformatie over Semangat te verstrkken. De hoogte van
ontvangen donaties bepaalt in hoeverre Semangat haar doelstelling feitelijk kan
realiseren.
Wij blijven onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op
eventuele subsidies ter ondersteuning van onze werkzaamheden.
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe
manier. Potentiële donateurs krijgen een uitgebreide voorlichting over onze
activiteiten. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties
worden actief onderhouden o.a. door nieuwsbrieven en persoonlijke mail.
Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een
bijdrage geven, ontvangt Semangat ook incidentele donaties, veelal uit persoonlijke
initiatieven.
Semangat is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet
Inkomstenbelasting 2001. Doordat de Stichting deze status bezit, kan zij vrij van
schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder
voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden.
4.
Beheer en besteding van gelden
De fondsen van Semangat zijn bescheiden en worden beheerd door de
penningmeester. Naast een lopende rekening heeft de Semangat ook een
spaarrekening.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften en door andere baten.
Voor zover Semangat haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van de
doelstelling, zal dit vermogen op een spaarrekening worden gezet.
Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal geoormerkt voor de specifieke
projecten. Deze staan gereserveerd op de spaarrekening en worden gebruikt om bv
de studieprojecten te betalen. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben
betrekking op uitgaven als bank- en administratiekosten, inschrijving van Kamer van
Koophandel en kosten voor de website en andere promotionele activiteiten.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin zij door Semangat worden ontvangen. Als
rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen
c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun
diensten.
Namens het bestuur:
Herm Pennings (Voorzitter)

Voor uitgebreidere informatie over de projecten verwijzen wij naar de jaarverslagen
en nieuwsbrieven van de Semangat. De jaarverslagen vindt u op onze website:
www.semangat.nl onder het kopje Semangat en onder het kopje Actueel kunt u de
nieuwsbrieven terug lezen..
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