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Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wanna’Help! 2017 - 2019. Het plan omvat een overzicht van de 
doelstelling(en) en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is 
opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.  

Namens het bestuur van Stichting Wanna Help 

 

Oana Cipca Percy Flint    Hans Hendriks  

Voorzitter Secretaris    Penningmeester  

 

04 november 2016 

 
Ontstaan en het profiel van de stichting Wanna Help 

 

Al in de jeugd van voorzitter Oana Cipca is het idee ontstaan om iets te doen voor kinderen in weeshuizen in 
Roemenië. Regelmatig las ze voor aan deze kinderen. In 2012 is  zij als vrijwilliger betrokken geweest, bij de 
organisatie van het JCI Mergelland project DINO waar zij zich heeft ingezet om voor ernstig zieke kinderen een 
week in Villa Pardoes, Efteling te organiseren. Met haar Roemeense achtergrond wil de voorzitter iets 
betekenen voor weeskinderen en in het bijzonder weeskinderen uit haar geboorteland.  

 

Percy Flint heeft in 2016 de rol van secretaris van Bastienne de Rooij overgenomen. Hij is vanaf het begin van de 
oprichting van de stichting actief als ambassadeur. Vroeger als kind was hij al geraakt door de verhalen van zijn 
vader, die vaker in Roemenië kwam, over mensen die moeilijke tijden doormaakten. Is daardoor ook mede 
geraakt om in deze stichting zijn steentje bij te dragen. 

 

Hans Hendriks is ruim 20 jaar (waarvan 15 jaar als medebestuurder) als vrijwilliger, werkzaam bij het helpen van 
gezinnen en kinderen in onder andere Polen. Hans is overdag werkzaam in de financiële sector. Dat er in de 
Europese Unie in 2015 nog steeds kinderen in erbarmelijke omstandigheden moeten leven, heeft hem geraakt. 
Bij zijn kennismaking met Wanna’Help! voelde hij een passie en gedrevenheid, waardoor hij zich geheel 
belangeloos in wil zetten voor deze arme, vaak achtergelaten kinderen. Hans spant zich dan ook volledig in voor 
de kinderen in ‘Casa Kiwi’, maar ook voor alle andere Roemeense kinderen die wij vandaag nog niet kennen 
maar in de toekomst ongetwijfeld zullen gaan ontmoeten en moeten helpen.

mailto:info@wannahelp.org
http://www.wannahelp.org/
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Introductie Stichting Wanna’Help! 

 
Dit is het beleidsplan van de Stichting “Wanna’Help!” en beschrijft in detail het beleid van de stichting en is 
gemaakt om inzicht te geven aan de schenkers van de stichting in de plannen met als doel al gehele 
transparantie van zaken te geven. 
  
Tevens is dit beleidsplan geschreven ten behoeve van de Belastingdienst en om aan de eisen te voldoen van een 
Algemeen Nut Beogend instelling oftewel 'ANBI'. Dit beleidsplan verantwoordt de werkwijze, de manier van geld 
werven, het beheren van de vermogens en de bestedingen daarvan.  
 
In dit beleidsplan komen alle bestuurlijke thema’s aan de orde, zoals die in de statuten van de Stichting 
“Wanna’Help!” zijn opgenomen. 
 
Visie  
 
Er komt een dag dat ieder weeskind in een liefdevol gezin kan opgroeien.  
 
Missie  
 
Zorgen dat meer weeskinderen kunnen opgroeien in een liefdevol gezin door het steunen en organiseren van 
activiteiten en projecten die hieraan bijdragen. Dit alles in een context van transparantie, sociale 
verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De stichting streeft naar maximale stimulering van de lokale economie 
en sociale ontwikkeling en onderwijs. Het verbeteren van de lokale situatie zorgt op termijn voor minder 
weeskinderen in achterstandssituaties en armoedebestrijding. 
 
Algemene doelstelling van de stichting  
 
Het doel van de stichting is een positieve bijdrage te leveren aan bestaande instellingen in Roemenië die zich 
inzetten voor het welzijn van kinderen en jongeren die in de steek gelaten zijn door hun eigen gezin, of wees 
zijn. 
 
De stichting stelt zich als doel het ondersteunen en organiseren van projecten zoals:  
 

1. Talenten ontwikkelen 
2. Onderwijs 
3. Duurzame ontwikkeling 
4. Sociale activiteiten 
 
Voorbeelden van activiteiten zijn: 

 
O zorgen dat kinderen kunnen blijven leren en talenten kunnen ontwikkelen;  
O begeleiden van jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken en de formele instellingen dienen te 

verlaten, zodat zij een zelfstandig leven kunnen opbouwen. 
O initiëren van programma’s met als doel voorkomen van opname van kinderen in tehuizen en daarmee 

voorkomen van uitéénvallen van gezinnen; 
O ondersteunen bij het vinden van een gezin voor kinderen in formele instellingen zoals weeshuizen.  

mailto:info@wannahelp.org
http://www.wannahelp.org/
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Het indirecte doel van stichting Wanna’Help!, is dat zij de problematiek waardoor kinderen in formele 
instellingen terechtkomen, onder de aandacht brengt van overheden en beleidsmakers. 
De stichting zet zich in, om daar waar politiek en regelgeving adoptie vertraagt, dit bij de juiste instellingen 
bespreekbaar te maken zodat adoptie eenvoudiger wordt en toch veilig blijft.  
 
Stichting Wanna’Help! bevordert dat meer mensen de noodzaak inzien dat weeskinderen geholpen moeten 
worden om snel een thuis te krijgen.  
 
BELEIDSDOELSTELLINGEN 2017 – 2019  
 
In 2014 is de stichting formeel opgericht. De eerste 2 jaar heeft de stichting zich daarom hoofdzakelijk 
geconcentreerd op de bekendmaking van de stichting en het financieel ondersteunen van activiteiten in 
weeshuizen in Roemenië 
 
De komende 3 jaar richt de stichting zich op: 
 

- Bekendheid opbouwen bij het bedrijfsleven en verder uitdragen via website (hyperlink) en Social 
Media (hyperlink naar Facebook en LinkedIn) 

- Benefiet evenementen 
- Merchandising (spaarvarkens, boekenleggers, T-shirts) 
- Aanschrijven, informeren en enthousiasmeren van (vrienden-, collega-, kennissen-) netwerken,  
- Ambassadeursnetwerk verder uitbouwen voor promotie 
- Het maken van promotiemateriaal (films) 

 
Activiteiten financieel ondersteunen om de pijlers van de stichting verder uit te bouwen:  
 

- Talenten ontwikkelen: Het ondersteunen van het ontwikkelen van talenten, zoals faciliteren van 
kunst, sport en cultuur, gericht op de toekomstige ontwikkeling van het weeskind. 

- Onderwijs: Het in staat stellen van de weeskinderen tot het volgen van kwalitatief onderwijs met 
het oog op toekomstige groei. O.a. het wegwerken van leerachterstanden en ondersteunen van 
bijscholing 
- studiebeurzen uitgeven voor jongeren uit weeshuizen 

- Duurzame ontwikkeling: Kansarme weeskinderen een volwaardige plek in de maatschappij geven  
- kamers van de kinderen opknappen, een leesruimte creëren, computer ruimte inrichten 
- adopteren van een kind a la ‘Foster Parents’ 

- Sociale activiteiten: Het mogelijk maken van activiteiten die voor een gemiddeld Nederlands kind 
als normaal worden beschouwd 
- Sociale interactie bewerkstelligen tussen senioren en weeskinderen. 
- en andere sociale activiteiten die bijdragen aan het welzijn van kinderen in weeshuizen. 

 
DOELGROEP voor fondsenwerving  
 
Stichting Wanna'Help! richt zich voor het verwerven van fondsen en subsidies, op: 

- bedrijven, overheden, serviceclubs en scholen, 
- vrienden, familie, collega’s, 
- ambassadeurs van de stichting 

mailto:info@wannahelp.org
http://www.wannahelp.org/
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- en andere belangstellenden 
 
Wanna’Help! wil een interactie tussen schenkers en initiatiefnemers vormen waarin we elkaar "Willen Helpen!" 
in het belang van een weeskind uit een achtergestelde groep uit de samenleving.  

 

De Stichting haalt haar financiële middelen uit: 

• Eenmalige giften 

• Periodieke giften 

• Materiele sponsoring 

 

Eenmalige en periodieke giften 

Voor de projecten richten wij ons op belangstellenden die juist voor dat ene project een gift willen doen. Wij 
bereiken deze mensen via de bekende sociale media, onze website, mond-op-mond reclame, flyers in openbare 
gebouwen, etc. 

Materiele sponsoring 

Hierbij moet gedacht worden aan advertentieruimte in (dag)bladen, reclamemateriaal, kosten website etc. 
Hiervoor benaderen wij bedrijven die dit soort materialen aan ons gratis of tegen sterk gereduceerd tarief willen 
en kunnen leveren. 

 
ORGANISATIE  
 
Bestuur van de stichting 
Voorzitter:   Mevr. Oana Cipca    
Secretaris:   Dhr. Percy Flint    
Penningmeester:  Dhr. Hans Hendriks    
 
Ambassadeurs: 
Mevr. Bastienne de Rooij 
Mevr. Astrid Hahnraths  
Dhr. Jeroen de Weerd 
 
Het Bestuur bestaat uit 3 leden.  
Van belang is de nauwe betrokkenheid met de doelstelling van de Stichting.  
 
Bezoldiging van bestuurders, andere medewerkers, vrijwilligers en onkostenvergoedingen: 
 

O De bestuurders en alle vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk en inzet, noch 
financieel, noch in natura. 

O Vrijwilligers worden niet betaald, wel mogen zij onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur 
per situatie, hun reiskosten en verblijfskosten naar redelijkheid declareren en op basis van, maximaal 
19ct per km, 2de klas trein en vliegen, en maximaal 3 sterren verblijven.  

mailto:info@wannahelp.org
http://www.wannahelp.org/
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O De enige daadwerkelijke kosten van de Stichting zijn de kosten die noodzakelijk zijn om de Stichting haar 
operationele werkzaamheden te laten uitvoeren. Waaronder: de kosten van activiteiten met 
entreegelden, postzegels, cartridges, de kosten voor de hosting en domeinnaamregistraties van de 
website, inkopen van promotionele materialen, oprichtingskosten, bankkosten, KVK uittreksels.  

Bestedingsbeleid / Kosten in relatie tot donaties 

De stichting wil haar kosten zo laag als mogelijk houden. Anders gezegd de stichting wil het liefst de donaties 
voor 100% besteden aan de gekozen goede doelen. Daarom vindt het bestuur een bestedingspercentage van 
90% (nog) acceptabel. 

Eenmalige uitgaven boven €50 moeten door het voltallige bestuur worden goedgekeurd.  

Het Bestedingsbeleid ligt geheel binnen de context en de activiteiten van de stichting zoals beschreven in de 
beleidsdoelstellingen.  

 
ALGEMEEN BESTUURLIJKE THEMA’S; GOED BESTUUR  
 
Verantwoording van het beleid  

De stichting zal verantwoording afleggen in een jaarverslag, waarin naast het beleidsplan, ook het 
bestuursverslag, de jaarrekening, de plannen voor het komend jaar, de begroting, en een overzicht van alle 
gesteunde projecten worden opgenomen. Het jaarverslag wordt aan schenkers en relaties bekend gemaakt en 
wordt gepubliceerd op de website van Wanna’Help! 

 
Projectevaluaties  
 
Alle door de stichting gesteunde projecten worden geëvalueerd op beoogde en behaalde resultaten alsook op 
de effectiviteit van de ingezette financiële middelen. 

Structuur van de Stichting  

De besluitvormingsstructuur bij de stichting Wanna’Help! is als volgt:  

Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester. Het AB 
heeft een beleidsvormende, toezichthoudende en uitvoerende functie. Zij is tevens verantwoordelijk voor 
fondsenwerving en het secretariaat.  

Transparantie  
 
Het beleid is uitdrukkelijk gericht op transparantie in structuur, werkwijze, verantwoording, beleidsplan, 
financiën, en bestedingen. Het Beleidsplan en jaarverslag zijn via de website te raadplegen en worden op 
aanvraag toegezonden. 
 
Samenwerking met andere instellingen  
 
De stichting Wanna’Help! werkt actief samen met andere stichtingen die dezelfde transparantie van zaken 
houden en die hetzelfde doel hebben, namelijk zich willen inzetten voor het welzijn van ieder weeskind.  

mailto:info@wannahelp.org
http://www.wannahelp.org/

