Beleidsplan Stichting Little Smile
Foundation 2018-2019
Inleiding
In 2016-2017 hebben we (als private personen) drie projecten gerealiseerd in Peru:
1. Colegio Leoncio Prado - voorzien van meubilair en computers.
2. La Escuela Capi Cruz Grande De La Isla Flotante Los Uros - herbouwd nadat de school
door brand verwoest was, tevens voorzien van meubilair en boot met motor om de
kinderen - die op zelfgebouwde rieteneilanden wonen op het Titikakameer in Peru dagelijks veilig op te halen en thuis te brengen.
3. Capi Cruz Grande y Tribuna - boot met motor om de kinderen - die op zelfgebouwde
rieteneilanden wonen op het Titikakameer in Peru - dagelijks veilig op te halen en thuis te
brengen.
Uit de evaluatie bleek dat we in alle drie de gevallen het verschil hebben gemaakt. Dit heeft ons
doen besluiten om door te gaan en te kiezen voor een fundamentele basis: een stichting
waarvoor we tevens een ANBI-status aanvragen.
Stichting Little Smile Foundation (Stichting) heeft ten doel het leven van kinderen kansrijker te
maken en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te
bereiken door het werven van fondsen en daarmee kleinschalige projecten in hoofdzakelijk
ontwikkelingslanden te ondersteunen.
Het bestuur zoekt binnen haar internationale netwerk naar projecten en benadert vervolgens
op basis van concrete projectaanvragen donateurs. Nadat het benodigde budget verzameld is
wordt vanuit het bestuur de implementatie gecoördineerd, al dan niet met behulp van
vrijwilligers. Wij zijn voornemens om jaarlijks 1 tot 3 projecten te realiseren.

Termijn van dit beleidsplan
Dit beleidsplan beslaat de periode tot en met december 2019. De komende 18 maanden gaan
we waarschijnlijk vier projecten realiseren. Drie in Peru en een in Liberia.
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Missie
De Stichting heeft de volgende missie:
Samen maken we het leven van kinderen kansrijker, door kleinschalige projecten in
ontwikkelingslanden te ondersteunen.
Omdat de Stichting met name internationaal opereert hanteren we vaak de Engelstalige versie:
Together we make children’s lives more promising by supporting small-scale projects in
developing countries.

Doelstelling
Zoals eerder aangegeven zijn wij voornemens om jaarlijks 1 tot 3 projecten te realiseren.

Strategie
De komende 18 maanden zetten wij ons in om de volgende vier projecten te realiseren:
4. Vakopleiding ex-kindsoldaten, Monrovia, Liberia - we gaan ervoor zorgen dat een groep exkindsoldaten een beroepsopleiding van een jaar kan volgen.
5. Onderwijsinstelling Suana, Suana Island, Peru - deze school gaan we voorzien van
meubilair, computers en muziekinstrumenten.
6. Onderwijsinstelling Anapia, Anapia Island, Peru - deze school gaan we voorzien van
meubilair, computers en boot met motor.
7. Huis van Vrede, Juli, Peru - we gaan ervoor zorgen dat deze zorginstelling de benodigde
apparaten en materialen krijgt waarmee de levenskwaliteit van gehandicapten verbeterd
kan worden.

Huidige situatie
De Stichting is op 27 juni 2018 opgericht. In het recente verleden hebben we kleinschalig het
verschil kunnen maken door de gestelde doelen te realiseren, dat gaan we de komende jaren
ook doen. De gewenste ANBI-status gaat ons - en daarmee kinderen in hoofdzakelijk
ontwikkelingslanden - enorm helpen.

Bestuur
Het onbezoldigde bestuur bestaat uit Maarten Verhoeven (voorzitter), Wouter Verhoeven
(secretaris) en Rianne Vermeulen (penningmeester). Dankzij onze donateurs zijn wij in staat dit
mooie werk te doen.
KvK-nummer van de Stichting is: 71994335. RSIN/fiscaal nummer is: 858933421.

|2

Werknemers
De Stichting heeft geen werknemers en maakt, zowel binnen als buiten Nederland, gebruik van
vrijwilligers.

Financiën
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Per het einde van ieder boekjaar
maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde
boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de
subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een
accountant administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
Voor de genoemde vier projecten 2018-2019 hebben we ongeveer €42.000,- nodig, we
verwachten dit bedrag binnen drie maanden verzameld te hebben.

Het werven van gelden
Donaties zijn met name afkomstig van stichtingen, bedrijven en private personen.

Beheer en besteding van het vermogen
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. Het vermogen van de Stichting zal
worden gevormd door:
1. subsidies en andere bijdragen;
2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
3. alle andere verkrijgingen en baten.
De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Minimaal 95% van de inkomsten van de Stichting wordt besteed aan het kansrijker maken van
het leven van kinderen, in hoofdzakelijk ontwikkelingslanden.

Stichting Little Smile Foundation
De Biezen 1
1394 LR Nederhorst den Berg
Vragen? Stuur een mail aan Wouter Verhoeven (wouter@littlesmile.foundation).
29 juni 2018
De Stichting Little Smile Foundation is op 27 juni 2018 opgericht. KvK-nummer is: 71994335.
RSIN/fiscaal nummer is: 858933421. De gewenste ANBI-status wordt momenteel aangevraagd.
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