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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Talitha Cumi.
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 8 november 2018 en gevestigd te Groningen. Stichting
Talitha Cumi is voortgekomen uit het idee om hulp en bijstand te geven aan (wees)kinderen in NTT Timor-Kupang
die door armoede behoefte hebben aan sociale, medische en educatieve hulp.
NTT Timor-Kupang is een eiland in het zuiden van de Indische archipel, of de Kleine Soenda-eilanden, dat wordt
verdeeld tussen de onafhankelijke staat Oost-Timor, en West-Timor. West-Timor is een deel van de Indonesische
provincie Nusa Tenggara Timur (NTT). Het heeft een oppervlakte van 30.777 km² (Nederland 40.500 km²). De naam
is een variant van timur, Maleis voor 'het oosten'; het is zo genoemd omdat het in het oosten van een ketting van
eilanden ligt.
Mijn reis naar dit eiland begin 2018 had als doel om een bezoek te brengen aan de missie-post van het Leger des
Heils die mijn wijlen ouders hebben gesticht na de oorlog in 1945. Bij deze missie-post ben ik opgegroeid tot mijn
achtste jaar. De armoede en de uitzichtloosheid die ik met deze reis op dit eiland tref, met name bij arme
(wees)kinderen vervolgens de gesprekken die ik hierover gevoerd heb met hulpverleners bij het Leger des Heils en
bij de weeshuizen KAYAPE en YASAP zijn voor mij de aanleiding voor het oprichten van deze Stichting.
Ik ben blij wat we het afgelopen jaar bereikt hebben voor deze kinderen, maar gaan met Stichting Talitha Cumi nog
een stap verder. Stichting Talitha Cumi stelt zichzelf tot doel om zoveel mogelijk kinderen op NTT Timor-Kupang te
ondersteunen door ze de mogelijkheid te bieden onderwijs te volgen, zodat zij een toekomst voor zichzelf kunnen
opbouwen. Gebeurt dit niet dan zullen deze kinderen het slachtoffer worden van seksueel uitbuiting in de
toeristische sector, gedwongen kind-huwelijken en kinderhandel waarbij kinderen naar het buitenland worden
verhandeld, maar ook tussen provincies en eilanden binnen Indonesië.
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). In deze akte is
onder andere vastgelegd wie de bestuurders van de stichting zijn. Nadat deze akte is opgesteld volgt inschrijving bij
de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst. Het opstellen van een beleidsplan wordt sterk
geadviseerd.
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij
het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan volgens de ANBI
aan zou moeten voldoen.
De Stichting Talitha Cumi is vanaf 01 januari 2019 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting.
Bovendien wordt de stichting gevrijwaard van het betalen van belasting over schenkingen.
Missie, visie en doelstelling van de stichting
Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
De manier waarop de stichting middelen werft
Het beheer van het vermogen van de stichting
De besteding van het vermogen van de stichting
Het functioneren van het bestuur
We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun mogen rekenen. Met uw
steun kunnen wij het verschil maken.
Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.
Willem Wouthuyzen, voorzitter.
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Inleiding
‘Kinderen helpen zit in ons DNA!’
Stichting Talitha Cumi staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. De grootste uitdaging bestaat uit
het verwerven van bekendheid en netwerken. De stichting wil dit bereiken door mond op mond reclame en public
relations beleid te voeren en activiteiten voor de doelgroep te initiëren.
Om dit doel te kunnen bereiken is het noodzakelijk om via sponsoring en donaties de benodigde middelen te
verkrijgen. Daarbij zijn doorzettingsvermogen, inzet en een heldere doelstelling van belang.
Het bestuur van Stichting Talitha Cumi maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen het wil nemen om Stichting Talitha Cumi bekendheid te laten verkrijgen, middelen te verwerven om
haar doelstelling waar te maken.
Uitgangspunten zijn:
• Informatie en communicatie
o Voorzien in actuele, makkelijk vindbare informatie op de website van Stichting Talitha Cumi en op sociale media.
o Communicatie met kerken, scholen en derden.
• Met het aangaan van nieuwe contacten, het uitbreiden van de achterban en public relations activiteiten wil
Stichting Talitha Cumi haar naamsbekendheid en structuur verbeteren voor fondswerving op korte en lange termijn.
• Financieel
o Om de continuïteit van StichtingTalitha Cumi mogelijk te maken, heeft fondsenwerving een hoge prioriteit.
Gedacht kan worden aan: sponsering en donaties (giften). Om dit te realiseren zal de stichting diverse kerken en
potentiele donoren aanschrijven.
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1.

Missie, visie en doelstellingen Stichting Talitha Cumi

1.1 Ontstaan
Mijn naam is Willem Wouthuyzen, oprichter van Stichting Talitha Cumi. Begin 2018 ging ik naar mijn geboorte
eiland NTT Timor-Kupang. De bedoeling was om een missie-post van het Leger des Heils die mijn wijlen ouders na
de oorlog in 1945 gesticht hebben te bezoeken. Tijdens deze reis kwam ik tot twee conclusies: de mensen op
Timor-Kupang zijn vreselijk arm en (wees)kinderen die onder andere verbonden zijn met deze missie-post hebben
zeer te lijden onder deze armoede. Hun levens raakten mij zeer en ik wilde hun graag ondersteunen om hun lijden
te verzachten. Na de terugkomst van mijn reis ben ik begonnen de (wees)kinderen van deze missie-post financieel
te ondersteunen. Maar ik kwam er gauw achter dat er meer arme (wees)kinderen waren op NTT Timor-Kupang die
ondersteuning nodig hebben.
Daarom besloot ik eind 2018 de Stichting Talitha Cumi op te richten. Met de doelstelling van Stichting Talitha Cumi
gaan we een stap verder: Stichting Talitha Cumi stelt zichzelf tot doel een zo groot mogelijk aantal arme
(wees)kinderen uit NTT Timor-Kupang sociaal, medisch en educatief te ondersteunen.
1.2 Missie/visie
Een missie geeft Stichting Talitha Cumi een eigen identiteit. De missie vertelt wat Stichting Talitha Cumi wil zijn en
“waar ze voor wil gaan”; hoe Stichting Talitha Cumi zich wil onderscheiden en hoe wij willen handelen.
Missie, waar staat de stichting voor?
Stichting Talitha Cumi wil (wees)kinderen op NTT Timor-Kupang hulp en bijstand geven die door armoede behoefte
hebben aan sociale, medische en educatieve bijstand. Stichting Talitha Cumi wil deze hulp voor deze kinderen tot
stand brengen door in Nederland bekendheid te geven aan de problematiek op het eiland NTT Timor. Door kerken,
organisaties, scholen en private personen te benaderen en voor te lichten, stimuleert Stichting Talitha Cumi
mensen middelen te doneren zodat deze kinderen ondersteund kunnen worden.
Visie
Stichting Talitha Cumi is van mening dat het heel belangrijk is om deze (wees)kinderen te helpen om een bestaan
op te bouwen. Gebeurt dit niet dan zullen deze kinderen het slachtoffer worden van seksuele uitbuiting in de
toeristische sector, gedwongen kind-huwelijken, kinderhandel en het extremisme. Stichting Talitha Cumi vindt het
bovendien belangrijk om samen te werken met organisaties op Timor zoals kerken, weeshuizen en gezinnen omdat
zij de basis zijn van waaruit deze kinderen momenteel leven. Stichting Talitha Cumi is ook van mening dat er geen
geldmiddelen worden verstrekt aan gezinnen maar alleen rekeningen worden betaald voor scholing en middelen
die geleverd worden ten behoeve van deze kinderen.
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1.3 Doelstelling
Stichting Talitha Cumi heeft de volgende doelstelling geformuleerd:
Stichting Talitha Cumi stelt zich tot doel hulp en bijstand te geven aan (wees)kinderen op NTT Timor-Kupang die
door armoede behoefte hebben aan sociale, medische en educatieve bijstand.
Talitha Cumi wil dit doel bereiken door:
• Het verwerven van middelen bij organisaties, kerken, sponsoren en particulieren.
• Het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven.
Wat wil de Stichting realiseren?
Gesprekken met onder andere het Leger des Heils op Timor en met het kindertehuis KAYAPE hebben laten zien dat
er nog het een en ander moet gebeuren om arme (wees)kinderen te ondersteunen. Het gaat om de volgende
aandachtsgebieden:
1) Scholing
Scholing is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt
kansen voor zijn/haar toekomst. Maar onderwijs is niet gratis op NTT Timor-Kupang. Ouders hebben vaak
een te laag inkomen om scholing van hun kinderen te bekostigen. Ook moeten talloze kinderen werken
om bij te dragen aan het familie inkomen en gaan indien mogelijk op een andere tijdstip naar school.
Stichting Talitha Cumi wil middels donaties ouders en weeshuizen ondersteunen het schoolgeld voor deze
arme (wees)kinderen te betalen.
2) Eten/Drinken
Kinderen hebben recht op schoon drinkwater. Voor ons is het normaal dat we de kraan open doen en dat
daar schoon en veilig water uit komt. Maar op Timor-Kupang is er te weinig water en/of het water is er
vies. Arme (wees)kinderen kunnen hierdoor sneller ziek (infecties/diarree) worden, omdat zij zwakker zijn
door te weinig gezond en gevarieerd eten. Ziek worden is voor deze kinderen dan ook extra gevaarlijk.
Met onze projecten willen we ervoor zorgen dat deze kinderen dagelijks minimaal 1 keer gezonde en
gevarieerde maaltijd en voldoende schoon drinkwater krijgen.
3) Socialiseren
Arme (wees)kinderen zijn voor mensen op de eilanden van NTT ‘onzichtbare kinderen’ deze kinderen
worden uitgesloten omdat zij anders (arm en verlaten) zijn. Met als gevolg dat deze kinderen vaak
‘beschadigd’ raken en daardoor vaak onhandelbaar zijn. Talitha Cumi wil met dit dossier ‘Kinderen zoals ik’,
deze kinderen helpen hun eigen leven, waarden en gewoontes in perspectief te plaatsen en erover na te
denken. Dit zal hen helpen om te leren omgaan met stereotypen en vooroordelen waardoor zij zichzelf
weer zullen/kunnen accepteren als volwaardig mens.
Samen met het Leger des Heils zijn activiteiten hiervoor gestart om deze kinderen twee keer per week bij
elkaar te brengen om op ‘christelijke principes’ met ze hierover te hebben.
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2. Achtergrond en toekomst
Wij staan in de startblokken om met Stichting Talitha Cumi onze doelen te verwezenlijken. Om onze projecten
mogelijk te maken zijn financiële middelen noodzakelijk. Wij zullen dan ook altijd actief zijn om hierover kerken,
scholen, organisaties en vrienden te blijven benaderen. Daarnaast zal de Stichting via (social) media en brieven
actief de aandacht van donateurs vragen, bijvoorbeeld met een crowdfundingverzoek voor een specifiek project.
Het is van belang dat Stichting Talitha Cumi van start kan gaan met haar activiteiten, want wij verwachten dat door
bevolkingstoename en door culturele achtergronden op de eilanden van NTT het aantal arme (wees)kinderen
komende jaren zal stijgen. Hierdoor zal de behoefte aan initiatieven opgezet door Stichtingen zoals Talitha Cumi
groter worden.
Arme (wees)kinderen op deze eilanden lopen het meeste risico om te worden vergeten. Zij moeten werken om hun
familie te helpen overleven, waardoor ze niet naar school gaan en mogelijkheden missen om hun
levensomstandigheden te verbeteren en om te ontsnappen aan de armoede. Zij moeten voor zichzelf zorgen en
velen worden als het ware onzichtbaar, gaan van school en worden blootgesteld aan misbruik en uitbuiting.
Stichting Talitha Cumi wil dan ook op een niet gangbare wijze bijstand verlenen aan deze doelgroep. Wij willen dit
doen in de vorm van verschillende projecten t.b.v. de arme (wees)kinderen op NTT Timor-Kupang gericht op het
bekostigen van onderwijs/ minimaal voorzien van gevarieerde gezonde voeding en schoon drinkwater/ zelf
acceptatie.
3. Doelgroepen
De doelgroep van Stichting Talitha Cumi is onder te verdelen in drie subgroepen:
1.
2.
3.

De deelnemer. Arme (wees)kinderen tussen de 6 en 19 jaar op NTT Timor-Kupang die door armoede
behoefte hebben aan sociale, medische en educatieve bijstand.
De donateur. Iedere particulier en iedere organisatie in Nederland is welkom om een financiële bijdrage te
leveren aan Stichting Talitha Cumi.
De vrijwilliger. Stichting Talitha Cumi is een non-profit organisatie, voor het uitdragen van onze plannen
t.b.v. de uitvoering van onze projecten zijn wij blij met de hulp van onze enthousiaste vrijwilligers.

4. Activiteiten en projecten
Stichting Talitha Cumi (Aramees voor: ‘Kind ik zeg u sta op’) verleent bijstand aan arme (wees)kinderen die
vanwege culturele aspecten op NTT Timor-Kupang uitgesloten worden van de maatschappij waarvan ze deel
uitmaken. Deze bijstand omvat naast scholing, verschaffen van 1 gezonde/gevarieerde maaltijd per dag / schoon
drinkwater en het bij deze kinderen ontwikkelen van zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld.
1. Project weeskinderen KAYAPE
KAYAPE is een weeshuis op NTT Timor-Kupang waar kinderen vanaf 12 jaar kunnen worden opgenomen.
In dit tehuis krijgen deze kinderen: onderdak, voeding en scholing. Arme (wees)kinderen: de kinderen zijn
arme (wees)kinderen variërend in leeftijd van 12 t/m 19 jaar. Deze kinderen zijn door hun ouders verlaten
vaak om financiële redenen. Onderdak: in het tehuis is er een gescheiden meisjes- en jongens slaapkamer.
De kinderen slapen op matten op de grond. Voeding: de kinderen krijgen in het tehuis dagelijks 3
maaltijden en ‘schoon’ drinkwater te drinken. Het eten wordt zoveel mogelijk in de tuin van het tehuis
verbouwd. Deze tuin wordt door de kinderen zelf onderhouden. Scholing: scholing wordt aan deze
weeskinderen gegeven t/m het middelbare school diploma. Met een middelbare school diploma hebben
deze kinderen een goede kans een baan te bemachtigen. De kinderen in het tehuis krijgen scholing in het
tehuis zelf. In het tehuis is er 1 klas lokaal voor deze kinderen. De leraren worden door het tehuis betaald
op free-lance basis. De kosten per maand om dit kindertehuis voor 35 kinderen te beheren bedraagt ca.
€ 500,-.
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2. Project schoon drinkwater
Schoon drinkwater is heel erg duur op NTT Timor-Kupang. Voor het kindertehuis KAYAPE is het financieel
niet haalbaar om de weeskinderen schoon drinkwater te laten drinken. Het water dat uit de put komt
wordt om het drinkbaar te maken alleen gekookt. Het gekookte water is eigenlijk nog te hard om te
drinken. Om het putwater veilig en schoon drinkbaar te maken is eigenlijk een omgekeerd osmose
systeem noodzakelijk. Kosten om dit systeem voor KAYAPE aan te schaffen en te installeren bedraagt
eenmalig: €14000, 3. Project scholing arme kinderen missie post Leger des Heils NTT Timor-Kupang
Op de missie-post van het Leger des Heils op NTT Timor-Kupang zijn er ca. 50 arme (wees)kinderen. De
weeskinderen zijn ondergebracht bij families. Deze families verdienen ongeveer €40,- per maand. Voor
een gezin met 2 kinderen is dit eigenlijk ver beneden de armoedegrens. Families van deze arme
(wees)kinderen hebben dus geen geld om deze kinderen naar school te sturen, gezonde gevarieerde
voeding en (schoon) drinkwater te geven. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen ondervoed zijn (3 op de
5 kinderen zijn ondervoed in Timor-Kupang) en niet kunnen lezen en schrijven. Om deze kinderen te
ondersteunen biedt de Stichting Talitha Cumi het Leger des Heils op Timor-Kupang deze families aan om
het schoolgeld voor deze kinderen te betalen vanaf de lagere school t/m de middelbare school. Het gaat
hierbij om €125,- per kind per jaar voor de duur van 12 jaren (6 jaren lagere school en 6 jaren middelbare
school)
Als deze kinderen naar school gaan hebben ze in ieder geval 1 keer per dag gezonde en gevarieerde
voeding te eten en schoon drinkwater te drinken. Met hun middelbare school diploma kunnen ze in ieder
geval lezen en schrijven en hebben ze een kans op een baan op het eiland.
4. Project ‘Kinderen zoals ik’
Arme (wees)kinderen zijn voor mensen op de eilanden van NTT ‘onzichtbare kinderen’ deze kinderen
worden vaak uitgesloten omdat zij anders (arm en verlaten door hun ouders) zijn. Ze zijn daardoor vaak
‘beschadigd’ en onhandelbaar. Talitha Cumi wil met dit dossier ‘Kinderen zoals ik’, deze kinderen helpen
hun eigen leven, waarden en gewoontes in perspectief te plaatsen. Samen met vrijwilligers van het Leger
des Heils in Timor-Kupang worden deze kinderen 2 keer per week begeleid en gecoacht om hen te leren
helpen omgaan met stereotypen en vooroordelen waardoor zij zichzelf weer zullen/kunnen accepteren als
volwaardig mens.
Ouders van deze kinderen vinden het fijn dat hun kinderen hier naar toe gaan omdat zij positieve
veranderingen zien in het gedrag van deze kinderen. Deze kinderen luisteren en gehoorzamen meer naar
ons als zij naar deze bijeenkomsten gaan is het antwoord van ouders als we ze vragen naar het nut van
deze bijeenkomsten.
Deze activiteiten en projecten zijn erop gericht om arme (wees)kinderen bijstand te geven om in een voor hun
uitzichtloze situaties perspectieven te bieden om een bestaan op te kunnen bouwen.
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5.

Communicatie

Stichting Talitha Cumi hecht er veel waarde aan om op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te
bieden en iedereen als het mogelijk is te betrekken bij het te verrichten werkzaamheden. Openheid en
transparantie over de werkwijze en financiële positie, maar ook over de te ondernemen activiteiten staan hierin
voorop. Dit zal met name worden gerealiseerd door op de website de activiteiten en de achterliggende cijfers
inzichtelijk te maken.
Talitha Cumi is voor haar doelgroep op zoek naar donateurs, fondsen en vrijwilligers. Deze vormen op hun beurt de
doelgroep van de marketing uitingen van de Stichting.
De website www.stichtingtalithacumi.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor donateurs en fondsen; maar
ook voor de leden zelf. Op de website plaatsen wij informatie over activiteiten, projecten en de achtergronden. De
website is ons visitekaartje en wij dragen er continue zorg voor dat de informatie op de website actueel is.
Om in contact te komen met de doelgroep zal gebruik worden gemaakt van online- als offline marketingmethoden.
Online zal de Stichting zich met name richten op een professionele website, en de populaire en bruikbare sociale
media. Offline marketing zal hoofdzakelijk de vorm aannemen van folders en brieven met donatieformulieren. Ook
zal de Stichting naar buiten treden door deel te nemen aan offline en online campagnes om donateurs te werven.
Zowel online en offline moet het voor de doelgroep mogelijk zijn om zo gemakkelijk mogelijk en in korte tijd in
contact te komen met de Stichting of dat derden gemakkelijk een donatie kunnen doen. De Stichting moet in haar
uitingen een zo breed mogelijk publiek aanspreken.
6.

Financiën

Om de doelen van Stichting Talitha Cumi te kunnen realiseren zijn financiële middelen noodzakelijk.
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten zoals:
Voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website en social media), informatievoorziening,
Realisatie van projecten en activiteiten voor onze doelgroep
In Bijlage I is een globaal overzicht te vinden van de jaarlijkse (basis)kosten van de Stichting. Als de Stichting
meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het
nog niet in te schatten wat de hoogte van deze kosten zal zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van de Stichting.
7.

Personeelsbeleid en inzet vrijwilligers

Op dit moment worden de activiteiten van de Stichting geheel uitgevoerd door vrijwilligers. Wij hebben gemerkt
dat dit een prachtige manier van werken is en zullen in de toekomst vrijwilligers blijvend inzetten en werven.
Vrijwilligers zullen worden ingezet ter ondersteuning van onze projecten/activiteiten. Voordat een vrijwilliger aan
de slag kan bij Stichting Talitha Cumi dient hij/zij een positieve Verklaring omtrent gedrag te kunnen overleggen.
Voor de bestuursleden van Stichting Talitha Cumi zijn een aantal sleutelwoorden belangrijk: integriteit,
transparantie en een open communicatie. De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën.
Bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en
inhoudelijk jaarverslag. Deze verslagen worden gepubliceerd op onze website www.stichtingtalithacumi.nl.
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8.

Beheer

Financiële middelen
De financiële middelen van de Stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de ING Bank heeft de
Stichting een betaalrekening en een spaarrekening. De spaarrente wordt toegevoegd aan de algemene financiële
middelen. Met het geld van de Stichting worden geen beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle
activiteiten gefinancierd.
Boekjaar en jaarrekening
Per het einde van ieder boekjaar (=kalenderjaar) worden de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit worden
door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt,
evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur
vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
Jaarverslag
Het bestuur van de Stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding
van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de
begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de
eigen website gepubliceerd.
8.1 Werving van middelen
De stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties (giften) en bijdragen van derden. De werving van
middelen gebeurt op een kleinschalige maar, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als
zakelijk. Daarnaast zoekt de stichting voor specifieke projecten contact met bedrijven. Het uiteindelijke doel is om
op termijn structurele bijdragen te verkrijgen van jaarlijkse donaties en bijdragen van derden.
Daarnaast zal de stichting de bestaande contacten met donateurs en organisaties en samenwerkingspartners
onderhouden en actief op zoek gaan naar nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels
brieven, telefonisch, persoonlijk contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijk maatschappelijk evenement of
het inzetten van multimedia en sociale media. Het inzetten van bijvoorbeeld speciale acties voor het verkrijgen van
financiële middelen behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of
organisaties plaatsvinden.
Stichting Talitha Cumi is een kleine, open Stichting. Via onder andere de website en andere (sociale) media
(facebook) rapporteren we regelmatig over activiteiten en behaalde resultaten. Stichting Talitha Cumi is actief op
zoek naar de volgende bijdragen:
Sponsoring: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene
partij (de sponsor) een persoon of instelling financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de
gesponsorde) een nauw omschreven tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens
doelstellingen.
Donaties (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
Fondsenwerving: het actief werven van bijdragen van derden.
9.

Het beheer en de besteding van het vermogen

Stichting Talitha Cumi heeft een ANBI status aangevraagd en is daardoor verplicht een administratie te voeren. Uit
deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van middelen en het beheer van
de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van
de instelling is.
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Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Taith Cumi zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen
geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte administratiekosten. Er
worden geen vakantiegelden betaald.
De ontvangen middelen worden 100% aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de
stichting.
Gezien het lage personeelsaantal zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen middelen geheel aan de
gestelde doelen kunnen worden besteed.
De stichting beheert bankrekeningnummer: NL31 INGB 0009 3812 05 t.n.v. Stichting Talitha Cumi, ING te
Groningen.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de
boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de jaarrekening, de balans en een staat
van baten en lasten over het betreffende boekjaar.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en
dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website.
Als uiteindelijk blijkt dat de Stichting haar doelen heeft bereikt, dan kan de Stichting worden opgeheven. Zij is dan
verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het
batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.
10. Het Bestuur
Het bestuur van Stichting Talitha Cumi bestaat uit:
• Voorzitter:
• Penningmeester:
• Secretaris:

Willem Wouthuyzen
Johannes Gerardus Willibrordus Porre
Mezda Hamid

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit
criterium verzekert dat de Stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap
hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bestaat het
bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur vergadert indien nodig doch minstens één keer
per jaar in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mail en telefoon houden de
bestuursleden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen.
Er zal regelmatig overleg plaats vinden over de te volgen strategie en afstemming over de taakverdeling.
Werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:
-overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen),
-public relations en communicatie (bekendheid),
-het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden
en instanties,
-financieel beheer, overleg over de besteding van de middelen.
Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt: De voorzitter houdt zich bezig met de financiële acquisitie, public
relations, netwerken en communicatie. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, stelt notulen
op, ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina. De
penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Jaarlijks stemt hij dit af met de andere
bestuursleden.
Meer informatie over onder andere het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Talitha Cumi. Deze
akte is op te vragen bij Stichting Talitha Cumi. U vindt het Huishoudelijk reglement van Stichting Talitha Cumi in
bijlage 1. Tenslotte willen wij nog verwijzen naar bijlage 2: Juridische en fiscale structuur.
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11. Overzicht gegevens Stichting
Stichting Talitha Cumi is een Stichting en is ingeschreven te Groningen, onder KvK nummer: 73057533, adres
Mondriaanstraat 4, 9718 MH Groningen.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
• Voorzitter:
• Penningmeester:
• Secretaris:

Willem Wouthuyzen
Johannes Gerardus Willibrordus Porre
Mezda Hamid

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is

: 859337339

Het Bankrekeningnummer van de Stichting is

: NL31 INGB 0009 3812 05

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie
www.stichtingtalithacumi.nl)
Contacten met de Stichting verlopen via info@stichtingtalithacumi.nl of per post naar Mondriaanstraat 4, 9718 MH
Groningen.
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Bijlage 1. ANBI Stichting Talitha Cumi
ANBI-status
De Stichting Talitha Cumi is vanaf 01 januari 2019 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van
schenking en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de
Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen.
Deze erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de
inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een ANBI-beschikking van de
Belastingdienst heeft.
De aanvraag voor de ANB-status van Stichting Talitha Cumi is momenteel in voorbereiding. Na toekenning zijn er
voor de Stichting en donateurs bepaalde voordelen, zoals:
Een ANBI hoeft geen erf- en schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het
kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking.
Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor
geldende regels).
Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Na toekenning gelden voor Stichting Talitha Cumi de volgende
regels:
• Het 'beschikkingsmacht criterium': Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de
stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten
opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder
en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de
instelling.
• Het 'bestedingscriterium': Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het doel van het
bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in ieder
geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking,
waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden
gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden
besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden:
-Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI,
-Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling.
• Beleidsbepalers mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook
mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacantiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.
• Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de
doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven
in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling middelen wil werven, het beheer
van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling.
• De kosten voor het werven van middelen en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de
bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen). Kosten voor propaganda, publiciteit en public relations
zijn voorbeelden van kosten voor het werven van middelen. Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit
collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerkosten
zijn administratiekosten.
• Uit de statuten/regelgeving van de stichting moet blijken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig
saldo wordt besteed mocht de stichting worden opgeheven.
• Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er aan
gemaakte kosten zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van middelen en het beheer
van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten en wat de aard en omvang van de inkomsten en het
vermogen van de instelling is.
Na toekenning van de ANBI-status zal deze te vinden zijn op www.Belastingdienst.nl.
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Bijlage 2. Juridische en fiscale structuur
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en
bezwaren van registergoederen met een meerderheid van stemmen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor
een schuld van een ander verbindt.
Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle bestuurders en de mutaties daarin
in het openbare Stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd
door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.
Na toekenning is de stichting door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking komt
voor het verlaagde tarief van ten aanzien van erf- en schenkbelasting.
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