
Beleidsplan	  Stichting	  Mulago	  Mama	  voor	  de	  jaren	  2014-‐2018	  
	  
Dit	  beleidsplan	  geeft	  inzicht	  in	  de	  wijze	  waarop	  gedurende	  de	  jaren	  2014	  t/m	  2018	  uitvoering	  zal	  worden	  
gegeven	  aan	  de	  doelstelling	  van	  de	  stichting.	  
	  
Dit	  beleidsplan	  bevat:	  

1. Inleiding	  
2. De	  doelstelling	  van	  de	  stichting	  	  
3. De	  te	  verrichten	  werkzaamheden	  
4. De	  wijze	  waarop	  de	  stichting	  fondsen	  wil	  werven	  
5. Winstoogmerk	  en	  commerciële	  activiteiten	  
6. De	  wijze	  waarop	  de	  stichting	  verkregen	  inkomsten	  beheert	  
7. De	  wijze	  waarop	  en	  aan	  welke	  doelen	  verkregen	  inkomsten	  worden	  besteed	  
8. De	  wijze	  van	  uitkeren	  van	  vermogen	  
9. Beloningsbeleid	  bestuurders	  
10. Verplichtingen	  
11. Beleid	  t.a.v.	  liquidatiesaldo	  bij	  opheffing	  van	  de	  stichting	  

	  
1.	  Inleiding	  
Stichting	  Mulago	  Mama	  is	  op	  28	  februari	  2014	  opgericht	  door	  Maaike	  hoekstra,	  Bertho	  Nieboer	  en	  Barbara	  
Nolens.	  De	  reden	  hiervoor	  was,	  om	  de	  projecten	  waar	  Barbara	  sinds	  november	  2012	  aan	  werkte	  in	  Mulago	  
Hospital	  op	  een	  gestructureerde	  wijze	  te	  ondersteunen.	  Ook	  borgt	  de	  stichting	  dat	  verkregen	  middelen	  
adequaat	  worden	  ingezet.	  
	  
	  
2.	  De	  doelstelling	  van	  stichting	  Mulago	  Mama	  
De	  stichting	  heeft	  ten	  doel:	  
1.	  Het	  voorkomen	  van	  moeder-‐	  en	  baby	  sterfte	  door	  het	  verbeteren	  van	  zorg	  voor	  moeders	  en	  baby’s	  tijdens	  
zwangerschap	  en	  bevalling.	  	  
2.	  Het	  verrichten	  van	  alle	  verdere	  handelingen,	  die	  met	  het	  bovenstaande	  in	  de	  ruimste	  zin	  verband	  houden	  of	  
daartoe	  bevorderlijk	  kunnen	  zijn.	  
	  
	  
3.	  De	  te	  verrichten	  werkzaamheden	  
De	  stichting	  tracht	  haar	  doel	  onder	  meer	  te	  verwezenlijken	  door:	  
1.	  Het	  ondersteunen	  en	  verstrekken	  van	  medische	  hulp;	  
2.	  Het	  verzorgen	  van	  opleidingen	  aan	  ziekenhuis	  personeel;	  
3.	  Het	  financieren	  en	  verrichten	  van	  wetenschappelijk	  onderzoek;	  
4.	  Het	  bieden	  van	  materiële	  en	  immateriële	  hulp;	  
	  
De	  stichting	  is	  gestart	  met	  activiteiten	  in	  Mulago	  Hospital,	  Oeganda.	  Indien	  mogelijk	  en	  wenselijk	  zal	  de	  
stichting	  haar	  activiteiten	  uitbreiden	  naar	  andere	  ziekenhuizen	  in	  Oeganda	  en	  naar	  andere	  landen	  waar	  de	  
moeder-‐	  en	  babysterfte	  hoog	  is.	  
	  
Als	  opsomming	  van	  algemeen	  nuttige	  doelen	  voor	  de	  ANBI	  registratie	  kan	  genoemd	  worden:	  onderwijs,	  
wetenschap	  en	  onderzoek,	  gezondheidszorg	  en	  ontwikkelingssamenwerking.	  	  
	  
	  
4.	  De	  wijze	  waarop	  de	  stichting	  fondsen	  wil	  werven	  
De	  voor	  de	  verwezenlijking	  van	  haar	  doelstellingen	  benodigde	  middelen	  verwerft	  de	  stichting	  door:	  
a.	  donaties,	  subsidies,	  erfstellingen	  en	  legaten	  
b.	  inkomsten	  uit	  door	  de	  stichting	  te	  organiseren	  activiteiten	  
mensen	  of	  organisaties	  kunnen	  een	  financiële	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  stichting	  door	  het	  overmaken	  van	  een	  
bedrag	  op	  de	  bankrekening	  van	  de	  stichting.	  	  
	  
	  



5.	  Winstoogmerk	  en	  commerciële	  activiteiten	  
Stichting	  Mulago	  Mama	  heeft	  geen	  winstoogmerk.	  
De	  stichting	  heeft	  geen	  commerciële	  activiteiten.	  
	  
	  
6.	  De	  wijze	  waarop	  de	  stichting	  verkregen	  inkomsten	  beheert	  
Het	  vermogen	  van	  de	  stichting	  bestaat	  grotendeels	  uit	  de	  door	  haar	  ontvangen	  donaties.	  
Het	  vermogen	  wordt	  beheert	  door	  de	  penningmeester	  die	  daarover	  verantwoording	  aflegt	  aan	  het	  bestuur.	  	  
Noch	  een	  natuurlijk	  persoon,	  nog	  een	  rechtspersoon	  kan	  beschikken	  over	  het	  vermogen	  van	  Stichting	  Mulago	  
Mama,	  als	  ware	  het	  zijn	  eigen	  vermogen.	  Geen	  van	  de	  bestuursleden	  van	  Stichting	  Mulago	  Mama	  heeft	  een	  
meerderheid	  van	  de	  zeggenschap.	  
Uit	  de	  administratie	  zal	  zijn	  op	  te	  maken:	  

1. De	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  aan	  de	  afzonderlijke	  leden	  van	  het	  bestuur	  toekomende	  
onkostenvergoedingen	  en	  vacatiegelden	  

2. De	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  kosten	  die	  door	  stichting	  Mulago	  Mama	  zijn	  gemaakt	  te	  behoeve	  van	  de	  
werving	  van	  gelden	  en	  het	  beheer	  van	  de	  stichting,	  alsmede	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  andere	  
uitgaven	  van	  de	  stichting	  

3. De	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  inkomsten	  van	  de	  stichting	  
4. De	  aard	  en	  omvang	  van	  het	  vermogen	  van	  de	  stichting	  

	  
	  
7.	  De	  wijze	  waarop	  en	  aan	  welke	  doelen	  verkregen	  inkomsten	  worden	  besteed	  
De	  door	  de	  stichting	  verkregen	  middelen	  worden	  besteed	  aan	  de	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  
vastgestelde	  projecten	  en	  bestedingsdoelen.	  	  
Voorbeelden	  hiervan	  zijn:	  	  	  

1. Vacuümextractie	  project:	  Implementatie	  vacuümextractie	  in	  Mulago	  Hospital,	  inclusief	  verstrekken	  
materiaal	  en	  trainen	  personeel.	  

2. Echo	  project:	  Implementatie	  echoscopie	  in	  Mulago	  Hospital,	  inclusief	  verstrekken	  echo	  apparaten,	  
inrichten	  echokamer,	  trainen	  personeel.	  

3. Monitor	  project:	  Verbetering	  monitoring	  tijdens	  de	  bevalling	  in	  Mulago	  Hospital,	  inclusief	  verstrekken	  
fetoscopen,	  CTG	  apparatuur	  en	  trainen	  personeel.	  

	  
	  
8.	  De	  wijze	  van	  uitkeren	  van	  vermogen	  
Betalingen	  zullen	  zoveel	  mogelijk	  via	  bankoverschrijvingen	  gebeuren.	  In	  die	  gevallen	  waar	  dit	  niet	  mogelijk	  is	  
en	  alleen	  cash	  betaald	  kan	  worden,	  zal	  een	  bewijs	  van	  betaling	  worden	  verkregen.	  	  
	  
	  
9.	  Beloningsbeleid	  bestuurders	  
Bestuursleden	  genieten	  geen	  beloning	  voor	  hun	  bestuurswerkzaamheden.	  Zij	  hebben	  wel	  recht	  op	  vergoeding	  
van	  de	  door	  hen	  in	  de	  uitoefening	  van	  hun	  functie	  gemaakte	  kosten.	  	  
	  
	  



10.	  Verplichtingen	  
Jaarlijks	  zal	  een	  controleformulier	  worden	  ingevuld	  en	  teruggestuurd	  aan	  de	  belastingdienst.	  
Op	  verzoek	  kan	  de	  belastingdienst	  inzage	  krijgen	  in	  de	  administratie.	  
Wijzigingen	  in	  het	  correspondentieadres	  zullen	  worden	  doorgegeven	  aan	  het	  eigen	  belastingkantoor.	  
Wijzigingen	  die	  van	  invloed	  kunnen	  zijn	  op	  de	  ANBI-‐status	  zullen	  aan	  de	  belastingdienst/Oost	  Brabant/kantoor	  
‘s-‐Hertogenbosch	  door	  worden	  gegeven.	  	  
	  
De	  stichting	  zal	  haar	  gegevens	  op	  elektronische	  wijze	  via	  internet	  openbaar	  maken.	  

• Naam	  
• RSIN-‐nummer	  (KvK)	  
• Contactgegevens	  
• Doelstelling	  
• Beleidsplan	  
• Bestuurssamenstelling	  en	  beloningsbeleid	  
• Verslag	  van	  de	  uitgeoefende	  activiteiten	  
• Financiële	  verantwoording	  

	  
	  
11.	  Beleid	  t.a.v.	  liquidatiesaldo	  bij	  opheffing	  van	  de	  stichting	  
Bij	  opheffing	  van	  de	  stichting	  zal	  een	  batig	  liquidatiesaldo	  worden	  besteed	  ten	  behoeve	  van	  een	  algemeen	  nut	  
beogende	  instelling	  met	  een	  gelijksoortige	  doelstelling.	  
	  
	  
Aldus	  vastgesteld	  te	  Nijmegen	  op	  1	  oktober	  2014,	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  van	  de	  stichting:	  
	  
Maaike	  Hoekstra,	  voorzitter	  
Bertho	  Nieboer	  ,	  penningmeester	  
Barbara	  Nolens,	  secretaris	  


