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Vooraf	  
	  
Voor	  u	  ligt	  het	  beleidsplan	  van	  de	  Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel.	  Het	  plan	  omvat	  een	  overzicht	  van	  de	  
doelstellingen,	  activiteiten	  en	  geeft	  inzicht	  in	  de	  werving	  en	  het	  beheer	  van	  de	  fondsen.	  Het	  plan	  is	  
opgesteld	  om	  donateurs	  inzicht	  verschaffen	  in	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  de	  stichting.	  Daarnaast	  is	  een	  
stichting	  die	  in	  aanmerking	  wil	  komen	  voor	  het	  ANBI	  regeling	  vanaf	  2014	  verplicht	  om	  een	  beleidsplan	  
openbaar	  te	  maken	  en	  zal	  jaarlijks	  worden	  geëvalueerd	  en	  zo	  nodig	  aangepast.	  
	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel,	  
	  
	  
Rob	  van	  der	  Harst,	  	  
Secretaris	  
	  
31	  december	  2013	  
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1. Profiel	  van	  de	  Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  
	  
Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  ondersteunt	  projecten	  in	  Passe	  Catabois	  op	  Haïti	  met	  diensten	  en	  geld.	  	  
	  
Er	  wordt	  samen	  gewerkt	  onder	  andere	  met	  	  St.	  Passe	  Catabois.	  Doelstelling	  van	  de	  Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  is	  
ondersteuning	  van	  het	  medisch	  project	  in	  Passe	  Catabois.	  	  Verder	  is	  de	  organisatie	  actief	  op	  het	  gebied	  van	  
verbetering	  leef	  omstandigheden	  in	  het	  gebied	  rondom	  Passe	  Catabois,	  huizenbouw	  enz.	  
U	  leest	  meer	  over	  de	  activiteiten	  in	  de	  nieuwsbrieven.	  	  
	  
Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  werd	  opgericht	  en	  notarieel	  geregistreerd	  in	  2013.	  Aanleiding	  voor	  de	  oprichting	  was	  
het	  behouden	  van	  de	  ABI	  registratie,	  vielen	  eerst	  onder	  de	  PKN-‐kerk	  in	  Driel,	  Familie,	  vrienden	  en	  
sympathisanten	  zorgen	  zo	  voor	  ondersteuning	  van	  de	  activiteiten	  die	  dicht	  bij	  de	  doelstelling	  liggen.	  	  
	  
Giften	  via	  Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  bereiken	  hun	  doel.	  De	  organisatie	  is	  klein	  en	  slagvaardig.	  Via	  nieuwsbrieven	  
wordt	  regelmatig	  	  gerapporteerd	  over	  activiteiten	  en	  inzet	  van	  middelen.	  	  
	  
	  
2. De	  doelstelling	  en	  het	  actuele	  beleid	  
	  
De	  doelstelling	  
	  
Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  richt	  zich	  op	  het	  in	  stand	  houden	  van	  de	  gebouwen,	  ziekenhuis,	  polikliniek	  en	  
gastenverblijven	  voor	  mensen	  die	  er	  komen	  werken	  voor	  langere	  en	  kortere	  tijd.	  En	  zo	  nodig	  bij	  bouwen	  
Het	  verzamelen	  van	  	  de	  materialen	  in	  Nederland,	  die	  in	  Haïti	  niet	  te	  koop	  zijn	  of	  van	  slechte	  kwaliteit.	  
Het	  pakken	  van	  12	  meter	  containers	  en	  klaar	  maken	  voor	  verzending	  over	  zee	  (Sponsor	  IVA	  Driebergen)	  
	  
	  
Het	  actuele	  beleid	  
	  
In	  het	  actuele	  beleid	  staan	  de	  volgende	  thema’s	  centraal:	  
	  

• Afbouwen	  ziekenhuis	  
• Steun	  opleiding	  binnenlands	  personeel	   	  
• Huizenbouw	  bevolking	  
• Voorziening	  medicijnen	  vanuit	  Amerika	  (ophalen,	  enz.)	  
• Schoolgeld	  projecten	  op	  scholen	  in	  Nederland	  (goede	  resultaten)	  
• Werven	  vrijwilligers	  om	  deze	  projecten	  te	  verwezenlijken	  

	  
	  
3. De	  werkzaamheden	  	  
	  
De	  werkzaamheden	  van	  Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  zijn	  gericht	  op	  ondersteuning	  van	  de	  hierboven	  vermelde	  
beleids	  thema’s.	  
	  
Door	  de	  samenwerking	  met	  organisaties	  als	  	  ODRINO	  (Kerkelijke	  organisatie	  ter	  plekke	  ontstaan	  er	  extra	  
kansen,	  zoals	  de	  ondersteuning	  van	  de	  	  lokale	  leiding	  door	  het	  financieren	  van	  opleiding.	  
Om	  bovenstaande	  activiteiten	  mogelijk	  te	  maken	  worden	  –	  waar	  nodig	  -‐	  aanvullende	  activiteiten	  uitgevoerd	  
(zie	  voorbeeld	  in	  box).	  	  
	  
Voor	  meer	  gericht	  informatie	  verwijzen	  wij	  naar	  de	  jaarverslagen	  van	  de	  stichting	  en	  de	  nieuwsbrieven.	  Deze	  
zijn	  te	  vinden	  op	  http://www.hulp-‐haiti.nl	  	  
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4. Werving	  van	  fondsen	  
	  
Werving	  
	  
De	  werving	  van	  fondsen	  gebeurt	  op	  een	  kleinschalige	  maar	  effectieve,	  directe	  manier,	  zoals	  tijdens	  contacten	  
met	  	  relaties,	  zowel	  	  privé	  als	  zakelijk.	  De	  bestaande	  contacten	  met	  de	  diverse	  donateurs	  en	  organisaties	  
worden	  actief	  onderhouden.	  De	  contacten	  met	  de	  stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  zijn	  sterk.	  	  
	  
Naast	  donaties	  van	  vaste	  donateurs,	  die	  maandelijks	  of	  elk	  kwartaal	  een	  bijdrage	  
geven,	  ontvangen	  de	  stichting	  meer	  incidentele	  donaties	  van	  organisaties	  als	  bijvoorbeeld	  de	  PKN-‐kerken,het	  
het	  houden	  van	  acties	  (o.a.	  Haïtiaans	  	  eten,	  sponsor-‐concerten,	  presentaties	  voor	  groepen	  geïnteresseerden	  en	  
overige	  persoonlijke	  initiatieven.	  
	  
Samenwerking	  
	  
Door	  samenwerking	  met	  	  St.	  Catabois	  op	  medisch	  gebied	  kunnen	  we	  samen	  700.000	  mensen	  voorzien	  van	  
gezondheidszorg	  	  en	  verbetering	  van	  de	  leefomgeving	  
	  
Het	  spreekt	  voor	  zich	  dat	  het	  hier	  gaat	  om	  een	  extra	  faciliteit	  en	  dat	  alle	  initiatieven	  van	  Stichting	  Hulp	  Haïti	  
Driel	  autonoom	  blijven	  in	  doel,	  invulling	  en	  uitvoering.	  
	  
	  
5. Beheer	  van	  fondsen	  
	  
De	  fondsen	  van	  Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  zijn	  bescheiden	  en	  worden	  beheerd	  door	  de	  Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  
(ingeschreven	  te	  Heteren	  onder	  nummer	  	  6147/10820/SO).	  
De	  stichting	  beheert	  rekening	  	  NL	  95	  INGB	  	  0001	  5210	  16	  	  (ING,	  op	  naam	  van	  Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel).	  
	  
Jaarlijks	  worden	  enkele	  tienduizenden	  euro’s	  geworven	  en	  zo	  direct	  mogelijk	  besteed	  (gerichte	  doelen	  en	  zo	  
min	  mogelijk	  vertraging).	  Indirecte	  kosten	  zijn	  minimaal	  (indicatie	  	  500	  euro	  over	  2012)	  en	  hebben	  louter	  
betrekking	  op	  uitgaven	  als	  bankadministratie-‐	  en	  overboekingkosten,	  inschrijving	  kamer	  van	  koophandel,	  
reisdeclaraties	  (	  alleen	  in	  jaar	  van	  verlof)	  en	  overige	  onkostendeclaraties.	  
De	  werkers	  uit	  Nederland	  en	  andere	  landen	  zijn	  allemaal	  vrijwilligers	  en	  betalen	  zelf	  hun	  reis	  en	  verblijfkosten	  
St.	  Passe	  Catabois	  helpt	  medisch	  personeel	  met	  een	  bijdrage).	  
	  
	  
6. Besteding	  van	  fondsen	  
	  
De	  besteding	  van	  fondsen	  gebeurt	  in	  overleg	  met	  de	  stichters	  van	  het	  project:	  Rob	  en	  Annemarie	  Hulshuizen-‐
Wessels.	  	  De	  bestedingen	  hebben	  te	  maken	  met	  kosten	  van	  voorzetting	  medische	  zorg	  en	  bouwactiviteiten	  en	  
onderhoud.	  Daarbij	  bestaat	  bijzondere	  aandacht	  voor	  de	  gezondheidszorg,	  die	  in	  de	  omgeving	  niet	  is	  te	  
verkrijgen,	  bevallingen,	  operaties	  op	  allerlei	  gebied,	  o.a.	  amputaties,	  zoeken	  van	  mogelijkheden	  voor	  
bijzondere	  gevallen,	  mensen	  naar	  posten	  sturen	  waar	  Amerikaanse	  specialisten	  komen	  b.v.	  hazenlippen.	  
En	  de	  kosten	  voor	  levensonderhoud	  en	  ziektenkostenverzekering,	  reiskosten	  bij	  event.	  verlof	  van	  het	  gezin	  
	  
	  
7. Rechtsvorm,	  inschrijving,	  fiscaalnummer,	  jaarverslagen	  en	  contactgegevens	  
	  
Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  is	  een	  stichting	  en	  is	  ingeschreven	  te	  Heteren	  onder	  nummer	  6147/10820/SO	  als	  de	  
Stichting	  Hulp	  Haïti	  Driel	  met	  als	  correspondentieadres:	  Broeksingel	  	  9,	  6665	  DV	  	  Driel.	  	  
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Het	  bestuur	  kent	  naast	  een	  vertegenwoordiging	  uit	  familiekring	  ook	  een	  vertegenwoordiging	  uit	  vrienden	  die	  
bij	  het	  	  project	  betrokken	  zijn.	  
Het	  voorzitterschap	  is	  in	  handen	  van	  mevr.	  J.P.H.	  (Janny)	  Hulshuizen.	  	  
	  
Jaarverslagen	  (toekomstige)	  en	  nieuwsbrieven	  worden	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  en	  kunnen	  door	  
belangstellenden	  worden	  gedownload	  (zie	  http://www.hulphaiti.nl).	  
	  
Contacten	  met	  de	  stichting	  verlopen	  via	  het	  dagelijks	  bestuur:	  Janny	  Hulshuizen,	  info@hulp-‐haiti.nl	  	  of	  
Broeksingel	  	  9,	  6665	  DV	  	  Driel.	  Telefoon	  026	  4743339	  of	  hulshuizen@hetnet.nl	  


