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1. Inleiding 
 

Stichting Imikaaa is opgericht en notarieel geregistreerd op 5 februari 2019 en is gevestigd te Goirle. 

Voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van de bestuursleden, naar aanleiding van de ontmoeting 

met een grote groep straat- en weeskinderen in Kampala, de hoofdstad van Oeganda.  

In dit plan zullen wij ingaan op de volgende zaken met betrekking tot de stichting: 

● Missie, visie en doelstelling  

● De organisatie en het bestuur 

● Werving van middelen en beheer van het vermogen  

● Communicatie naar buiten toe 

 

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van Stichting Imikaaa. Het is opgesteld voor een periode 

van vijf jaar en kan en zal aangepast worden wanneer nodig.  

Om de doelstellingen van deze stichting te bereiken zullen wij moeten samenwerken om sponsoren te 

zoeken, donaties en giften te verwerven, bekendheid van de stichting te vergroten en om ons netwerk 

op te bouwen en uit te breiden.  

 

1.1 Missie 
Wij willen een bijdrage leveren aan een betere wereld met name voor kinderen. Mede ook gebaseerd 

op de 17 global goals van de VN. 

Na geraakt te zijn door de inzet van Mama Justine om kansloze kinderen een veilig onderdak te kunnen 

geven en waar mogelijk onderwijs voor hen te regelen, is deze stichting ontstaan. Het idee om deze 

bijzondere en kwetsbare groep mensen blijvend te ondersteunen heeft geleid tot de oprichting van 

Stichting Imikaaa. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan een betere wereld met name voor 

kinderen. Hierin ook geïnspireerd door de 17 global goals van de VN. 

 

1.2 Visie 
Stichting Imikaaa staat voor het verbeteren van de leefomstandigheden van straatkinderen in 

Kampala, Oeganda. Of zoals de slogan luidt : From the Streets, to Success.  
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Mama Justine is een Oegandese vrouw met 5 eigen kinderen. Naast de zorg voor eigen kinderen neemt 

ze ook nog de zorg van een grote groep straat- en weeskinderen op zich. De naam die zij zichzelf heeft 

gegeven is Mama Hope. Het project heeft ze Agape Vulnerable Children genoemd. Ze biedt de kinderen 

onderdak en bescherming. Het liefst ziet ze dat alle kinderen ook naar school kunnen en genoeg eten 

krijgen. Dit is echter alles behalve makkelijk met het minimale inkomen wat zij verdient met het 

maken/verbouwen en verkopen van yoghurt en andere gewassen. Stichting Imikaaa wil haar daarbij 

ondersteunen.    

Wij geloven erin dat we, met de juiste ondersteuning, deze kinderen daadwerkelijk vanaf de straat de 

weg naar succes kunnen laten volgen. 

 From the Streets, to Success.  

 

1.3 Doelstellingen  

 

1.3.1 Algemeen 
De doelstellingen van Stichting Imikaaa zijn opgenomen in de statuten. In artikel 2 van de statuten is 

ons doel als volgt beschreven: 

● De stichting heeft ten doel de leefomstandigheden van straat- en weeskinderen in Oeganda te 

verbeteren. 

● De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het genereren van 

incidentele/maandelijkse financiële bijdragen van donateurs. 

● De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.  

Met deze doelstellingen beoogt Stichting Imikaaa het algemeen belang te dienen. Kansarme kinderen 

die op straat hebben moeten leven zullen op deze manier een kans krijgen om zich te ontwikkelen.  

Ook zaken als de bouw van een waterput en de aanleg van toiletten zullen wij, waar mogelijk, op ons 

nemen, om zo de algemene leefomstandigheden te verbeteren.  

Alleen al in de hoofdstad van Oeganda, Kampala, leven duizenden kinderen op straat. Stichting Imikaaa 

zal zich in eerste instantie richten op het helpen van een deel van deze kinderen, namelijk de kinderen 

die worden opgevangen door Mama Justine (ook in Kampala). Mogelijk breiden we deze groep in de 

toekomst uit, mochten er daar voldoende middelen en mogelijkheden voor zijn.  
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1.3.2 Specifiek 
Vanuit de 17 global goals van de VN richten wij ons specifiek op 4 doelen die wij willen verwezenlijken 

mbt Mama Justine en haar kids. Deze sluiten ook aan bij de overtuiging van Mama Justine en haar  

Agape Vulnerable Children project. 

1) Een veilig thuis 

Wij geloven erin dat een veilig thuis een 1e voorwaarde is om tot ontplooiing en ontwikkeling te 

komen. 

2)  Voldoende voedsel zijnde eten, drinken en schoon water 

Wij geloven erin dat voldoende voedsel noodzakelijk is om überhaupt te overleven, laat staan genoeg 

energie te hebben om de dagelijkse uitdagingen, onder moeilijke omstandigheden, aan te kunnen. 

Schoon water is hierin noodzakelijk. 

3) Onderwijs 

Wij geloven erin door kinderen goed onderwijs te kunnen aanbieden zij uiteindelijk in staat zullen zijn 

een eigen leven op te kunnen bouwen. Hun kansen op de arbeidsmarkt exponentieel te verhogen. 

Hierin streven wij er ook naar om ze zo goed mogelijk kwalitatief onderwijs te laten volgen. ( Hier is in 

Oeganda nog een hoop verschil tussen de diverse soorten onderwijs) 

4) Sanitair en hygiëne 

Wij geloven erin dat de aanwezigheid van sanitair en het bewust zijn van hygiëne in de breedste zin 

van het woord ( zowel persoonlijk als met betrekking tot de omgeving) van levensbelang zijn om een 

optimale gezondheid te kunnen waarborgen. 

Om deze 4 global goals blijvend te kunnen gaan waarmaken zal Stichting Imikaaa zich inzetten om 

voldoende (financiële) middelen te werven om dit te bereiken. 
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2. Organisatie 
 

Stichting Imikaaa; 

● KvK nummer: 73908851 

● RSIN nummer: 859706564 

● Datum oprichting: 05-02-2019 

● Adres: van Haestrechstraat 20, 5051 VD, Goirle 

● Website: www.stichtingimikaaa.com 

● E-mail adres: stichtingimikaaa@gmail.com 

● IBAN: NL63 ABNA 0844 9456 68 

 

2.1 Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden; een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester: 

● Voorzitter: Imke Eijwoudt 

● Penningmeester: John Eijwoudt 

● Secretaris: Pim Theunissen  

Het bestuur is volledig vrijwillig en ontvangt geen vergoeding of beloning voor de werkzaamheden die 

worden uitgevoerd. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste twee/derde 

van het aantal zittende leden aanwezig is/dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.  

 

Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar, en houdt één maal per jaar een jaarvergadering. 

Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer 

bestuursleden hierom verzoeken.  

Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie dat 

verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen 

vier weken na het indienen van het verzoek gehouden. 

De stichting werkt haar vergaderingen af met een vaste agenda. Inbrengen van extra punten op de 

agenda is mogelijk. Dit gaarne van te voren door communiceren naar de voorzitster. 

Aan het einde van elke bestuursvergadering wordt de datum van de volgende reguliere vergadering 

vastgesteld.  

http://www.stichtingimikaaa.com/
mailto:stichtingimikaaa@gmail.com
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De notulen wordt binnen 48 uur na afsluiting van de vergadering door gemaild naar de leden van het 

bestuur en eventuele andere aanwezige partijen. 

 

2.2 Donateurs en Ambassadeurs van Stichting Imikaaa 
Donateurs van Stichting Imikaaa worden benoemd als vrienden van Imikaaa; als Mukwano. Je bent 

donateur van Imikaaa op het moment dat je incidenteel of structureel een financiële bijdrage levert 

aan Stichting Imikaaa.  

Ambassadeurs van Stichting Imikaaa worden persoonlijk benaderd en benoemd. Zij helpen ons, los van 

een evt. financiële bijdrage, om Stichting Imikaaa  enthousiast onder de aandacht te brengen van een 

brede doelgroep. Met het uitbreiden van ons netwerk. Meehelpen en meedenken vanuit deze 

ambassadeurs, in een breed kader, wordt op prijs gesteld. 

Zowel donateurs als ambassadeurs worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de 

stichting.  

 

3. Financiën 
 

Stichting Imikaaa heeft geen winstoogmerk. De inkomsten die worden verworven met activiteiten en 

dergelijke komen geheel ten goede aan de doelstellingen van de stichting.  

Binnen het bestuur van de stichting is de penningmeester de verantwoordelijke voor de financiën. 

Jaarlijks zal er een begroting worden opgesteld.  

 

3.1 Wijze van inkomstenwerving 
Het werven van inkomsten zal op verschillende manieren plaatsvinden. Ten eerste zullen wij in onze 

directe kring vragen om maandelijkse donaties. Daarnaast zullen wij activiteiten organiseren om zo 

meer inkomsten te werven, denk hierbij aan het organiseren van een bingo of het meedoen met 

rommelmarkten. Buiten onze eigen kenniskring zullen wij door middel van sociale media proberen ons 

netwerk te vergroten en zo meer sponsoren te vinden.  

 

3.2 Beheer en besteding van het vermogen 
Het ingezamelde geld zal in zijn geheel ten goede komen aan de doelen van de stichting. Zo zal er 

maandelijks geld gaan naar de huur van het huis in Oeganda, en naar eten en drinken voor allemaal. 
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Daarnaast gaat er een deel van het geld naar onderwijs van de kinderen. Dit moet vier keer per jaar 

betaald worden. Hierbij komen ook kosten voor alle benodigdheden voor het onderwijs, denk hierbij 

aan schooluniform, rugzak, schriften, pennen, etc. Tot slot zullen wij een deel van het geld reserveren 

voor de realisatie en bouw van nieuwe woonruimte en nieuw stuk land waar onder andere voedsel 

verbouwd kan worden. Ook zullen wij een buffer aanhouden om eventueel tegenvallende inkomsten 

op te kunnen vangen wanneer nodig.   

 

4. Communicatie 
 

Om de sponsoren en alle andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de activiteiten en van 

alles wat er gedaan is en wordt zal er regelmatig een nieuwsbrief uitgestuurd worden. Verder dienen 

onze Facebook (Stichting Imikaaa) en Instagram (@stichtingimikaaa) pagina als communicatiemiddel, 

samen met de website (www.stichtingimikaaa.com). Alle belangrijke zaken zullen via deze kanalen 

gecommuniceerd worden.  

 

5. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk 

financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te 

voorkomen. Per 1 juli 2021 geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet 

voldoen. Dit geldt dus ook voor Stichting Imikaaa. Daar waar zaken vanuit de WBTR niet, of 

onvoldoende vastgelegd zijn in onze statuten zullen wij deze hieronder vermelden. Bij een 

eerstvolgende statutenwijziging zullen deze dan verwerkt worden. 

1. Bestuursvorm: Stichting Imikaaa heeft een collegiaal bestuur wat ook als zodanig in de 

statuten is geregeld. (art. 5.11))  Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige stem. 

2. Verantwoordelijkheid: Een bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taken behoorlijk te 

vervullen. Wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade, kan de 

bestuurder voor die schade aansprakelijk gesteld worden. Het gaat hierbij niet om kleine 

fouten, maar ernstig verwijtbaar handelen. In de WBTR wordt dat geëxpliciteerd, dat bij een 
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faillissement bestuurders die zich schuldig maken aan fraude of andere vormen van ernstig 

taakverzuim hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit is als zodanig niet vastgelegd 

in onze statuten. Echter zullen wij hier uiteraard naar handelen. We hebben dan ook een aantal 

aanvullende afspraken (op art. 6 en 7) gemaakt hieromtrent:  

- We laten het betalingsverkeer zoveel mogelijk per bank verlopen zodat het 

automatisch geregistreerd wordt. Indien er bij collectes toch contant geld in kas is, zal 

dat per omgaande op de bankrekening gestort worden. Naast de penningmeester zal 

altijd 1 van de andere bestuursleden hierbij betrokken zijn. 

- Indien er nieuwe bestuursleden zouden aantrekken zullen wij, zeker voor zover zij voor 

de stichting met financiën in aanraking komen, om een VOG vragen. 

3. Het belang van Stichting Imikaaa: Het bestuur zal het belang van Stichting Imikaaa altijd 

voorop stellen bij hun besluiten en elkaar hier kritisch op bevragen. Dit zal als zodanig in 

nieuwe statuten opgenomen worden. 

4. Een tegenstrijdig belang: Indien een er een tegenstrijdig belang  is bij een bestuursbeslissing 

zal betreffende bestuurslid niet deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming hieromtrent. 

Indien dit voor alle bestuurders geldt zal een genomen besluit schriftelijk vastgelegd worden 

met de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen. Dit is als zodanig niet 

opgenomen in de statuten. 

5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht: Ieder bestuurslid heeft binnen Stichting Imikaaa 

slechts 1 stem. Zoals vastgesteld in art. 5.11 

6. Ontstentenis en beletregeling: Deze is nog niet als zodanig in de statuten opgenomen. In 

artikel 4.5 en artikel 8 wordt hier wel aan gerefereerd. Vooralsnog hebben wij hier geen 

aanvullende afspraken over gemaakt. 

7. Bindende voordracht: Wij zijn op de hoogte van deze regel en hebben deze als zodanig 

vastgelegd in art.4.4. 
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8. Ontslag van bestuurders: Dit is als zodanig vastgelegd in art. 8b. Aanvullend en ter 

verduidelijking hiervan het volgende.: in de WBTR is opgenomen dat een bestuurder van een 

stichting door de rechter kan worden ontslagen wegens: 

● Verwaarlozing van zijn taak. 

● Andere gewichtige redenen. 

● Ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van het 

bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan worden. 

● Het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter (artikel 

2:298 lid 1). 

Bovengenoemde zaken met betrekking tot de WBTR zullen, zoals aangegeven, in de toekomst 

opgenomen worden in nieuwe notulen. Het is van rechtswege niet noodzakelijk om dat per omgaande 

te realiseren. De verwachting is dan ook niet dat onze notulen binnen de periode van dit beleidsplan 

officieel gewijzigd zullen worden. De manier waarop wij met deze wijzigingen omgaan hebben wij 

hierboven omschreven. Uiteraard geldt in voorkomende gevallen de WBTR, ook als hierover 

onverhoopt geen afspraken door ons zijn gemaakt. 

 

 

 

 


