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1. Inleiding 

In 1994 werd de Stichting Vrienden van Christoforus opgericht. 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning. 

 

2. Visie en Missie 

2.1. Visie 
Het bestuur van Stichting Vrienden van Christoforus vindt dat alle 
Surinaamse kinderen recht hebben op zowel basis als voortgezet 
onderwijs. Ook zij die dat op de een of andere redenen niet kunnen 
betalen.  

2.2. Missie 
De stichting heeft primair ten doel: het bevorderen van de opleiding en 
vorming van uit het binnenland van Suriname afkomstige jongens en 
meisjes op het Christoforus Internaat in Suriname, onder andere door 
het aanbieden van huisvesting en begeleiding in zowel materieel, 
cultureel als godsdienstig en maatschappelijk opzicht te stimuleren.  
De stichting heeft subsidiair ten doel: het ondersteunen van in Suriname 

gevestigde instellingen die ten doel hebben minderjarige kinderen 

huisvesting te bieden ter bevordering van de ontwikkeling van die 

kinderen. 

De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken 

door het verlenen van financiële ondersteuning en door gebruik te 

maken van alle overige middelen waarmee voormelde doelstellingen 

gerealiseerd kunnen worden. De subsidiaire doelstelling kan slechts 

worden bewerkstelligd voor zover de financiële middelen van de 

stichting het toelaten, waarmee de primaire doelstelling van de stichting 

voorop wordt gesteld. 

3. Ambities 

De ouders/verzorgers van de leerlingen dienen maandelijks kostgeld te 
betalen voor het verblijf. Jaarlijks ontvangen wij van de leiding van het 
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internaat een overzicht van pupillen van wie de ouders/verzorgers 
financieel niet in staat zijn geweest om het (volledige) kostgeld te betalen.  
Het tekort wordt door de stichting aangevuld om de pupillen alsnog in de 
gelegenheid te stellen op het internaat te verblijven om hun schoolopleiding 
voort te kunnen zetten.  

4. Projecten 
Wij financieren ook kleinschalige projecten, die direct gerelateerd zijn aan 
de huisvesting van de pupillen; denk aan onderhoud van het internaat, 
sportfaciliteiten voor de pupillen etc.  
Voor deze kleine projecten dient door de directie van het internaat formeel 
een verzoek te worden ingediend, waarna door het SVC-bestuur gekeken zal 
worden hoe dit project te financieren. Bij een tekort aan middelen zal de 
stichting een beroep doen op donateurs of een fundraising starten. 
Deze projecten kunnen per periode variëren. 

5. Verantwoording 

• Ter vaststelling van de getrouwheid van de financiële stukken, 
benoemt het bestuur jaarlijks een kascommissie van ten minste twee 
(2) personen die geen bestuursleden zijn en tevens geen deel 
uitmaken van het gezin van de bestuursleden.  Ten behoeve van het 
onderzoek van het financieel verslag door de kascommissie, verstrekt 
het bestuur (desgevraagd) inlichtingen dan wel de boeken en 
bescheiden van de stichting. De kascommissie brengt aan het bestuur 
verslag van haar bevindingen uit 

• Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons 
financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd wordt op onze website. 
Daarnaast wordt elk jaar een nieuwsbrief verzonden naar alle 
donateurs waarin met hen de behaalde resultaten van de leerlingen 
wordt gedeeld en als ook foto’s  worden geplaatst van gerealiseerde 
projecten.  

• Het vermogen van de stichting wordt beheerd op bank- 
spaarrekeningen en beleggingen. Door het voeren van een defensief 
beleggingsbeleid houden wij de risico’s zo beperkt mogelijk.  Met het 
rendement uit deze beleggingen zijn wij in staat het internaat 
financieel te ondersteunen en wordt het kernvermogen van de 
stichting niet aangetast 
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6. Fondsenwerving 
 

• Oud-leerlingen benaderen voor steun of donatie  

• Activiteiten op de website benoemen en vragen om hulp. 

• Elk jaar deelnemen aan de beursvloer van vrijwilligerswerken 

• Persoonlijke contacten met donateurs 

7. Sterkten en zwakten  

De stichting heeft haar financieel beleid goed in orde om het internaat 25 
jaar te kunnen steunen en zo ook aan haar verplichtingen te voldoen. 
Kansen 
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is  
dat de stichting is genoeg vermogend, om zelfstandig te bepalen wanneer er 
projecten uitgevoerd moeten worden op het internaat. Het bestuur heeft 
genoeg capaciteiten om overwogen besluiten te nemen 
 Bedreigingen 
Het vermogen van de stichting zit in het aandelenkapitaal bij een eventuele 
beurs keldering kan een deel van het vermogen kwijt worden geraakt 
 

8. Strategisch stappenplan 
De stichting heeft subsidiair ten doel: het ondersteunen van in Suriname 

gevestigde instellingen die ten doel hebben minderjarige kinderen 

huisvesting te bieden ter bevordering van de ontwikkeling van die kinderen. 

De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door 

het verlenen van financiële ondersteuning en door gebruik te maken van 

alle overige middelen waarmee voormelde doelstellingen gerealiseerd 

kunnen worden. De subsidiaire doelstelling kan slechts worden 

bewerkstelligd voor zover de financiële middelen van de stichting het 

toelaten, waarmee de primaire doelstelling van de stichting voorop wordt 

gesteld. Het stichting bestuur is altijd in overleg met de directeur op het 

internaat. 
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9. Bestuurlijke zaken 
 
Om nieuwe bestuurders te vinden zal er voornamelijk door de bestuursleden 
binnen hun netwerk worden gezocht. 
Het bestuur zal voor een serieuze kandidaat de reiskosten betalen voor een 
eenmalig bezoek aan het project om de betreffende kandidaat te motiveren 
zich blijvend in te zetten. 

10. Begroting 

Begroting SVC 2022    

      

Baten Lasten 

  

  
Begroot 
bedrag 

Werkelijk 
Bedrag   Begroot bedrag 

Werkelijk 
bedrag 

Donaties  €       2,500.00    Oninbare kostgelden   €    3,000.00    

Belegging Provisie  €       1,500.00    Projecten  €    1,500.00    

Eigen bijdrage  €       6,800.00    Organisatiekosten  €       300.00    

      25 jr Extra project   €    5,000.00    

            

      Onvoorzien  €    1,000.00    

            

            

            

Totaal  €     10,800.00  € 0.00  Totaal  €   10,800.00   €  0.00 

      
      

      
Dekkingsplan      
Beleggingen € 5,000.00      
Donaties € 1,500.00      
Eigen vermogen € 10,000.00      

      
Totaal € 16,500.00      

 


