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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting De Gele Vlieger.
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 7 december 2016 en gevestigd in
Randwijk.
Stichting De Gele Vlieger is door een aantal adoptiemoeders van Chinese kinderen opgericht.
Het doel van de stichting is het ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor
kinderwelzijn in China. In China worden nog steeds veel kinderen afgestaan, in het bijzonder
kinderen met een speciale zorgbehoefte. Deze kinderen leven vaak in tehuizen of in foster
care. Zij kunnen veel financiële ondersteuning gebruiken voor de dagelijkse zorg, maar ook
voor de zeer dure medische zorg en operaties. De bedoeling is dat we voor deze kinderen op
verschillende manieren geld en spullen gaan inzamelen.
De directe aanleiding voor de oprichting was de noodkreet vanuit foster home Baihua Kids in
China. Er was geen geld meer en het foster home dreigde te moeten sluiten.
Een stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten
genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn,
volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het
schrijven 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 met de eisen van de ANBI
rekening gehouden.
Stichting De Gele Vlieger heeft in februari 2017 een ANBI-status aangevraagd. Een ANBIstatus heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van
de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en
schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:
Missie, visie en doelstellingen van de stichting
Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
De manier waarop de stichting geld werft
Het beheer van het vermogen van de stichting
De besteding van het vermogen van de stichting
Het functioneren van het bestuur

Het bestuur van Stichting De Gele Vlieger
Fieke Rieken, voorzitter
Mirella Brienissen, secretaris
Alies Hofstede, penningmeester
Hanneke Averesch, lid
Esther Lute, lid
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Inleiding
Stichting De Gele Vlieger is er voor kinderen in China die leven in tehuizen of in foster care.
Stichting De Gele Vlieger staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode.
Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren, geldschieters, landelijke bekendheid, netwerken.
Deze activiteiten zijn noodzakelijk wil de stichting haar doelstellingen kunnen
verwezenlijken. Hiervoor zijn doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk helder doel
nodig.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen het wil nemen om Stichting De Gele Vlieger landelijke bekendheid te geven en
geld te werven om zijn doelstellingen waar te maken.
Het eerste doel van de stichting is het ondersteunen van foster home Baihua Kids zodat dit
kan blijven bestaan en verder kan met het liefdevol opvangen van kinderen. Stichting De
Gele Vlieger staat er ook voor open om op andere wijze kinderwelzijn in China te
bevorderen.
Het bestuur van Stichting De Gele Vlieger staat positief tegenover initiatieven en mensen die
dezelfde doelen nastreven. Zij wil graag met hen samenwerken.
Uitgangspunten zijn:
Op het gebied van informatie en communicatie:
Het verstrekken van actuele, gemakkelijk vindbare informatie op de website van
Stichting De Gele Vlieger en sociale media zoals Facebook.
Op het gebied van PR:
Met het aangaan van nieuwe contacten, het uitbreiden van de achterban en
professionele PR-activiteiten wil Stichting De Gele Vlieger haar naamsbekendheid
verbeteren voor fondswerving op korte en lange termijn.
Op financieel gebied:
Om de continuïteit van Stichting De Gele Vlieger te waarborgen, heeft het inzamelen
van geld een hoge prioriteit. Gedacht kan worden aan: donateurschap, giften,
subsidies, bedrijfssponsoring en het sponsoren van een kindje uit o.a. foster home
Baihua Kids.
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Kernprincipes en uitgangspunten van Stichting De Gele Vlieger
1. Ontstaan
Stichting De Gele Vlieger is opgericht door een aantal adoptiemoeders van Chinese
kinderen. Het doel van de stichting is het (financieel) ondersteunen van organisaties
die zich inzetten voor kinderwelzijn in China. In China worden nog steeds veel
kinderen afgestaan(in het bijzonder kinderen met een speciale zorgbehoefte). Deze
kinderen leven vaak in tehuizen of in foster care. Zij hebben veel financiële
ondersteuning nodig voor de dagelijkse zorg, maar ook voor de zeer dure medische
zorg en operaties. De bedoeling is dat we voor deze kinderen op verschillende
manieren geld en spullen gaan inzamelen.
De directe aanleiding voor de oprichting was de noodkreet vanuit foster home
Baihua Kids in China. Er was geen geld meer en het foster home dreigde te moeten
sluiten.
Foster home Baihua Kids is in 2005 opgericht onder een andere naam. De ZuidAfrikaanse Amanda werkte in een kindertehuis in Xian en zag daar ernstig zieke en
verzwakte baby’s. Door haar intensieve zorg kon zij het leven van deze kinderen
veranderen. Ze gaf hun voedsel, hield ze in haar armen, koesterde hen. Ook zorgde
ze voor medische zorg zoals hartoperaties en schisisoperaties. Zij richtte een foster
home op. Ze begon met 6 baby’s maar het aantal groeide al snel. Op een gegeven
moment zorgde ze samen met 26 nanny’s en heel veel vrijwilligers voor wel 50
baby’s. Voor veel van deze kinderen was zij de redder van hun leven. Helaas werd
Amanda ziek en overleed ze. Toen kwam de Nederlandse Jet. Samen met haar twee
geadopteerde kinderen ging zij naar China om het foster home voort te zetten. Haar
dochtertje heeft bij Amanda in het foster home gewoond, dus Jet weet welk verschil
het leven in een foster home maakt in het leven van een kindje. Momenteel woont
Jet in een appartement samen met haar kinderen en 15 weeskinderen. Voor de
dagelijkse verzorging (zoals eten, kleding, materieel, slaapzakken, salaris van de
nanny’s, middelen als paracetamol en hoestdrank enz.), maar ook voor medische
uitrustingen en voor operaties is foster home BaiHua Kids geheel afhankelijk van
donaties.
In december 2016 heeft Stichting De Gele Vlieger de akte van oprichting getekend.

2. Missie
De missie van Stichting De Gele Vlieger is om kinderen in China die niet kunnen
opgroeien bij hun ouders, te helpen, zodat zij de liefde, zorg en aandacht krijgen die
ze nodig hebben.
De stichting doet dit door het werven van financiële middelen, aangezien foster
homes in China weinig steun krijgen van de overheid en vaak geheel afhankelijk zijn
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van donaties, maar ook door het inzamelen van goederen die in China niet of moeilijk
te verkrijgen zijn.

3. Statutaire doelstelling
Het bieden van steun aan organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen
in China.

4. Afwezigheid van winstoogmerk
Stichting De Gele Vlieger maakt geen winst. Al het geld dat wordt ingezameld, wordt
zoveel mogelijk ingezet voor kinderwelzijn in China. De kosten die hiervoor gemaakt
worden, zal de stichting zo beperkt mogelijk houden.

5. Bestemming liquidatiesaldo
Mocht Stichting De Gele Vlieger op enig moment genoodzaakt zijn te stoppen, dan
gaat het overgebleven liquidatiesaldo naar een soortgelijke stichting, bij voorkeur
gericht op kinderen in kansarme situaties in China.
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Beleid
1. Werkzaamheden van de stichting
De stichting zal zich inzetten voor kinderwelzijn in China. Dit zal gebeuren door het
inzamelen van geld en goederen. Dit geld zal gebruikt worden om de leefsituatie van
kinderen in tehuizen en foster homes te verbeteren. De stichting steunt als eerste
het werk van foster home Baihua Kids. Dit foster home is volledig afhankelijk van
giften. Al het geld dat daarvoor wordt ingezameld is nodig voor voedsel, kleding,
medische zorg, huisvesting en het salaris van de nanny’s.
Stichting De Gele Vlieger zal daarvoor zoveel mogelijk de publiciteit zoeken via
Facebook, de eigen website maar ook door aanwezig te zijn op evenementen, zoals
ontmoetingsdagen voor adoptieouders. Ouders die een kindje geadopteerd hebben
uit China dragen China en de kinderen uit China een warm hart toe. Via facebook
hebben we gemerkt dat velen willen meehelpen om foster home Baihua Kids voort te
laten bestaan.

2. Het vermogen van de stichting
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het
zijn eigen vermogen is. Deze vereiste zorgt ervoor dat de stichting onafhankelijk is ten
opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de
zeggenschap hebben over het vermogen van de stichting.

3. Beschrijving van de taakstelling en de bestuursverhoudingen
Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit
minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur van Stichting De
Gele Vlieger bestaat op dit moment uit vijf personen, namelijk een voorzitter,
secretaris en penningmeester en twee leden, respectievelijk mw. A.S.M. Rieken, mw.
P.W. Brienissen, mw. A.E. Hofstede, mw. J.E. Averesch en mw. E.A. Lute.
Het bestuur vergadert wanneer het nodig is en bij voorkeur minstens één keer per
jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via mail, whatsapp en
telefoon houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.
Er zal regelmatig overleg plaatsvinden over de te volgen strategie en afstemming
plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: bepalen van het beleid
en de doelen (projecten), financiële acquisitie (contact met sponsoren, donateurs),
PR en communicatie (bekendheid), het doorgeven van de ontwikkelingen middels de
website en brieven aan de doelgroep, contacten met andere belanghebbenden en
instanties, financieel beheer, overleg over de besteding van het geld.
Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt van de werkzaamheden.
De voorzitter richt zich voornamelijk op beleidsbepaling en belangrijke beslissingen
hieromtrent, PR, netwerken en communicatie. De secretaris ondersteunt bij alle
vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van
beleidsstukken en het onderhouden van de website en mailings. De
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penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer; jaarlijks stemt zij dit
af met de andere bestuursleden.
Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting
De Gele Vlieger. Deze akte is op te vragen bij de stichting.

4. Werving van gelden
De inkomsten van de stichting worden gevormd door:
Donaties (en subsidies)
Geld verkregen via sponsoring van kinderen
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Alle andere verkrijgingen en baten.
Stichting De Gele Vlieger wil geld werven door: donaties (giften), financiële
sponsoring van kinderen en fondsenwerving. De werving van inkomsten gebeurt op
een effectieve, directe manier. Het gaat dan voornamelijk om het benaderen van
adoptieouders en hun verwanten die affiniteit hebben met China en met Chinese
kinderen die niet opgroeien bij hun biologische familie.
We onderhouden contacten met donateurs en organisaties op een actieve manier.
Daarnaast werven we gericht nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit gebeurt
bijvoorbeeld middels (nieuws)brieven, telefonisch contact maar ook door
bijvoorbeeld het organiseren van een bijeenkomst, het aanwezig zijn op
evenementen of het zelf organiseren van een feestavond. Soms gaat het om het
voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door
persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties/ verenigingen.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

5. Beschrijving van het uitkeringsbeleid van de stichting
Minimaal 50% van de inkomsten van de stichting is bestemd voor foster home Baihua
Kids. Geld verkregen via kindsponsoring van het sponsoringsprogramma voor foster
home Baihua gaat voor 100% naar foster home Baihua Kids.
Ons streven is om de eigen kosten van de stichting zo laag mogelijk te houden zodat
minimaal 80% van de inkomsten besteed wordt aan kinderwelzijn in China.

6. Kindsponsoringprogramma
Geld verkregen via kindsponsoring van het sponsoringsprogramma voor foster home
Baihua gaat voor 100% naar foster home Baihua Kids. Indien een kindje geadopteerd
wordt of op een andere manier vertrekt uit Baihua foster home worden de
sponsoren op de hoogte gesteld. Er zal een ander kindje aan hen worden
voorgesteld. De sponsor heeft vervolgens een maand de tijd om dit te wijzigen in een
ander kindje naar keuze of de sponsoring stop te zetten.
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Beheer
1. Vermogen van de stichting
De stichting is formeel opgericht op 7 december 2016. Het beginvermogen van de
stichting is nul. Het stichtingsbestuur beoogt een zo direct mogelijke relatie tussen te
werven inkomsten en gerichte financiële hulp in lijn met de doelstelling. Het
opbouwen van vermogen is geen primaire doelstelling en wordt niet beoogd.

2. Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt
verklaard
Na afloop van ieder boekjaar worden de balans en de staat van baten en lasten
opgesteld. De omvang van het eigen vermogen en de financiële positie van de
stichting worden zo ieder jaar opgesteld, verklaard en verantwoord. Tevens zal het
stichtingsbestuur ieder jaar beoordelen in hoeverre een herijking van de beoogde
vermogensstructuur en –opbouw gewenst is.

3. Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer en afstemming met de
doelstelling en het uitkeringsbeleid
De stichting is opgericht zonder beginvermogen. Ook wordt vermogensopbouw niet
beoogd. Wanneer aan het eind van enig boekjaar een vermogen van meer dan €
5000 bestaat, zal in de eerstvolgende bestuursvergadering het beleid rondom
vermogensbeheer worden herijkt, waarbij het primaire doel altijd zal zijn om gericht
en op directe wijze hulp te bieden in lijn met de doelstelling van de stichting.

4. Kostenstructuur
Gegeven de doelstelling van de stichting om een zo direct mogelijke relatie te
bewerkstellingen tussen te werven inkomsten en gerichte financiële hulp in lijn met
de doelstelling wordt een eenvoudige kostenstructuur beoogd. De ambitie is om zo
min mogelijk vaste kosten te creëren en de directe kosten te beperken tot het hoogst
noodzakelijke. Vaste kosten rondom personeel of huisvesting worden niet beoogd.
Focus zal liggen op het bieden van directe hulp; enkel een gering bedrag aan
variabele kosten in de ondersteunende sfeer is gepland.

5. Verhouding van de wervingskosten en de beheerderskosten
Minimaal 50% van de inkomsten van de stichting is bestemd voor foster home Baihua
Kids. Geld verkregen via kindsponsoring van het sponsoringsprogramma voor foster
home Baihua kids gaat voor 100% naar foster home Baihua Kids. Ons streven is om
de eigen kosten van de stichting zo laag mogelijk te houden zodat minimaal 80% van
de inkomsten besteed wordt aan kinderwelzijn in China.
9

6. Beloning bestuur
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij doen hun werk geheel belangeloos.

7. Administratieve organisatie
De administratieve organisatie is afgestemd op de omvang en volwassenheid van de
stichting. Primaire functiescheiding is in lijn met de verschillende bestuursfuncties
(voorzitter, secretaris, penningmeester) ingericht. De penningmeester is bevoegd tot
het doen van betalingen tot € 500. Daarboven is autorisatie van de voorzitter of
secretaris vereist. Elke uitgave wordt onderbouwd met een factuur of declaratie. In
de administratie wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen beheerderskosten en
bestedingen.
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Bestuur
Het bestuur van Stichting De Gele Vlieger bestaat uit:
Voorzitter: mw. A.S.M. Rieken
Secretaris: mw. P.W. Brienissen
Penningmeester: mw. A.E. Hofstede
Lid: mw. J.E. Averesch
Lid: mw. E.A. Lute
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