
 
 

Beleidsplan Seed Netherlands – december 2014  

 

 

Introductie 

Voor u ligt het beleidsplan voor Seed Netherlands 2015. 

Hierin beschrijven we onze doelstelling voor komend jaar, en globaal onze doelen voor de 

komende 5 jaar. Ook laten we zien wat wij als bestuur en leden van het project team 

gaan doen om dit te bereiken en met welke middelen.  

Bijgevoegd is ook ons communicatieplan.  

Seed Netherlands is een stichting die zich inzet voor onderwijs in een sloppenwijk in 

Calcutta, India. We doen dit door sponsorgeld in te zamelen wat we periodiek over 

maken naar Seed Society Kolkata. Zij gebruiken het om onderwijs te financieren voor 

kinderen die wonen in sloppenwijken.  

 

We geloven dat wij, samen met de mensen om ons heen, kunnen bijdragen aan de 

toekomst van kinderen in India. Door ze de kans te geven zich te ontwikkelen.  

 

Veel plezier bij het lezen! 

 

Namens het hele team, 

 

Sanne Bakker 

Voorzitter bestuur Seed Netherlands 

 

 

  



 
1. Seed Netherlands 

 

Wij zijn een stichting met jonge, ambitieuze mensen die geloven in de kracht van et 

persoonlijk netwerk en dit graag inzetten voor een betere toekomst voor kinderen in 

India. 

 

Hierbij zijn voor ons de volgende dingen belangrijk: 

 Seed Netherlands is direct betrokken bij het werk in de sloppenwijk in het Salt 

Lake gebied in Calcutta, India.  

 De kracht van Seed Netherlands is dat de sponsors zich betrokken weten bij het 

werk dat in India gebeurd, doordat de sponsors vooral persoonlijke betrokken zijn 

bij het bestuur.  

 Seed Netherlands zet mensen in beweging. 

 Seed Netherlands zet minimaal 90% van haar sponsorgelden in voor haar vooraf 

vastgestelde sponsordoelen.  

 Seed Netherlands is een betrouwbare partner voor Seed Society Kolkata, die voor 

de lokale uitvoering van de sponsordoelen zorgt. 

 Seed Netherlands houdt in haar organisatievoering op een verantwoorde manier 

rekening met de maatschappij en de mensen dichtbij en veraf. (MVO) 

 Integriteit en onafhankelijk toezicht is geborgd in de organisatie dmv ANBI status 

 

2. Missie en Filosofie 

 

Missie 

Seed Netherlands heeft als doel mogelijkheden te creëren voor een betere toekomst voor 

kinderen in India. Dit doet zij door het ondersteunen en versterken van lokale initiatieven 

op het gebied van onderwijs.  

 

Doelgroep/Regio  

In eerste instantie richt de ondersteuning zich op kinderen en hun ouders. Vooral in de 

stad Calcutta in de sloppenwijk rond het Salt Lake gebied.  

 

Filosofie 

Seed Netherlands ziet ieder mens als uniek en gelijkwaardig, geheel vrij om te streven 

zijn of haar leven een eigen invulling te geven zonder anderen te schaden. Om te zorgen 

dat mensen hun eigen toekomst vorm kunnen geven staat de keuzevrijheid van mensen 

centraal. Onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Onderwijs maakt mensen mondig 

en betrokken en stimuleert om eigen talenten te ontwikkelen. Door scholing zijn mensen 

beter in staat stelt om kennis te nemen van de wereld en het leven om hen heen. 

Onderwijs stimuleert hen om zich blijvend te ontwikkelen, waardoor zij beter in staat zijn 

om weloverwogen keuzes te maken, voor zichzelf en de wereld om hen heen.  

 

Oogmerk 

Seed Netherlands stelt nadrukkelijk dat het maken van winst op geen enkele wijze een 

doel is. Seed Netherlands wil toegroeien naar stabiele organisatie met een solide 

financiële basis.  

 

  



 
3. Visie en beleidsdoelen 

 

De stichting wil stapsgewijs groeien naar een grotere professionele organisatie. Daarvoor 

wordt een beroep gedaan op het persoonlijke en zakelijk netwerk van het bestuur en 

projectteam. De werving van nieuwe sponsoren op korte termijn verloopt ook in eerste 

instantie via dat netwerk.  

Voor de lange termijn wil de stichting uitgroeien tot een dynamische lerende organisatie 

die zichzelf ook steeds wil blijven ontwikkelen. Er wordt actief ingezet om blijvend te 

werken aan expertise/capaciteitsversterking, niet alleen van de eigen organisatievoering, 

maar ook inhoudelijk op de diverse thema’s die verband houden met de sponsordoelen 

die worden gesteund. 

 

Strategie en realisatie  

Seed Netherlands heeft een vast sponsorprogramma, waarbij mensen maandelijks 

minimaal € 10, - bijdragen. Hiermee worden alle kosten omtrent het schoolgaan betaald. 

(oa. maandelijkse kosten aan de school, salaris huiswerkbegeleiding, boeken etc.)  zodat 

een kind wordt ondersteund om regulier onderwijs te volgen in India.  

Seed Netherlands wil activiteiten, die worden ondersteund door betrokken van de 

organisatie, ondersteunen, zoals een benefitdiner, verkoop van kleine spullen, 

inzamelingsacties etc. Hiermee worden sponsorgelden gegenereerd ten behoeve van de 

doelen van Seed Netherlands.  

 

Wat gaan we doen - 2015 

- Communicatie verbeteren  

- Onderlinge samenwerking projectteam ontwikkelen  

- (minimaal 2) evenementen organiseren 

- Behouden huidige sponsors – 50 sponsors en 10 hostel plekken 

- We willen in de tweede helft 2015 een lichte groei door maken door het 

benaderen van mogelijke partners, zoals De Open Hof.  

- financiële strategie ontwikkelen zodat we structurele financiële draagkracht 

ontwikkelen 

- inzichtelijk maken van waar het geld aan wordt besteed door het inzetten van een 

jaarverslag 

- Nieuwe leden van het team meer in contact met India laten komen door een reis/ 

mail/ filmpje. 

 

Waar willen we naar toe – 2020 

- Stabiele organisatie zijn, met solide inkomen 

- Vast team aan betrokken vrijwilligers rondom Seed Netherlands  

- Minimaal 100 schoolkinderen en 20 hostel kinderen ondersteunen  

 

 

  



 
4. Organisatie-structuur  

 

Seed Netherlands is een stichting opgericht naar Nederlands recht. Het bestuur bestaat 

uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies worden ingevuld zoals 

beschreven in de statuten. De besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen.  

De administratieve uitvoer van de diverse projecten/programma’s is in handen van de 

verschillende bestuursleden, die daarbij ondersteuning kunnen krijgen van verschillende 

vrijwilligers die mee werken in een zogenoemd projectteam.  

Het projectteam bestaat en het bestuur van 3 en 3 vrijwillige medewerkers. Zij houden 

zich vooral bezig met het onderdeel Communicatie. Zij zijn bij de periodieke 

vergaderingen aanwezig. Zij werken minimaal 1 jaar mee aan het opzetten van een 

professionele stichting.  

 

 

5. Financieel beleid 

 

 Seed Netherlands zet minimaal 90% van de sponsorgelden in voor de 

sponsordoelen.  

 Het bestuur van Seed Netherlands ontvangt geen vergoeding voor de 

werkzaamheden.  

 De samenwerkingsafspraken met Seed India zijn contractueel vastgelegd.  

 In een jaarverslag  legt het bestuur inhoudelijk en financiële verantwoording af.  

 

Bestemming sponsor geld 

 

Huidige sponsoring: 

Elke maand worden er 50 onderwijsplekken en 10 hostelplekken voor oudere kinderen 

gesponsord. 

 

Extra donaties worden in overleg met de sponsor gespendeerd aan :  

 onderwijs of aan soortgelijke of bijdragende doeleinden in India.  

 organisatiekosten van Seed Netherlands, zoals communicatiemiddelen, 

sponsorbijeenkomst, administratieve kosten.  

  

Financiële administratie  

 

Elke 3 maanden wordt het sponsorgeld door Seed Netherlands overgemaakt op de 

bankrekening van Seed India. Dit gebeurt in de eerste week van een nieuwe periode. De 

transactiekosten zijn voor rekening van Seed Netherlands.  

 

De penningmeester maakt na het eind van boekjaar en vóór 1 juli het volgende boekjaar 

de jaarrekening (balans, staat van baten en lasten). Bijgevoeg wordt een overzicht van 

de baten en lasten van SEED India. Hierdoor worden de uitgaven in India zichtbaar en 

ook de realisatie van de activiteiten door SEED India. De jaarrekening is onderdeel van 

het jaarverslag dat opgemaakt wordt door voorzitter en secretaris.  

Michiel van Heusden wordt toezichthoudend orgaan voor het controleren van de 

jaarrekening. Dit gebeurt vóór 1 juli het volgende boekjaar. 

Elk bestuurslid ondertekent de jaarrekening vóór 1 juli het volgend boekjaar.  


