BELEIDSPLAN
VOORAF
Voor u ziet u het beleidsplan van Stichting Kids in crisis Foundation. Het plan omvat een overzicht
van de doelstellingen, activiteiten en het actuele beleid en geeft inzicht in de werving en het
beheer van de fondsen. Het beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal 2jaarlijks worden geactualiseerd.

Datum: 1 maart 2019.

1. INLEIDING
In 2014 is de stichting Kids in crisis Foundation in Nederland opgericht. Vanuit deze stichting vindt
fondswerving plaats (zonder winstoogmerk) voor het bieden van trauma counseling aan kinderen
èn het trainen van (nieuwe) trauma counselors in Nigeria. Al vele jaren zijn er ernstige conflicten
tussen moslims en christenen. Sinds eind 2017 en tot nu toe gebeurt dit ook in de directe
omgeving van ons werkgebied in Nigeria. In het noorden zitten een paar miljoen mensen in
vluchtelingenkampen. Wij zien dat niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen ernstig
getraumatiseerd zijn door deze afschuwelijke gebeurtenissen. Er zijn organisaties en kerken die
trauma programma’s aanbieden aan de volwassenen. Hulp voor de kinderen is er nauwelijks. Daar
wil de Kids in crisis Foundation iets aan doen! Wij willen kinderen in Nigeria helpen om hun
trauma te verwerken en te bouwen aan een hoopvolle toekomst. De nood is groot, wij kunnen het
niet alleen, daarom trainen wij daarnaast (nieuwe) trauma counselors, die hulp bieden aan
kinderen in vluchtelingenkampen, kindertehuizen, scholen en kerken. Naast ons hoofddoel
‘traumahulpverlening voor kinderen’ bieden we ook hulp op andere terreinen (b.v. noodhulp) of
gaan een samenwerking aan met Nigeriaanse organisaties. Verderop in dit beleidsplan ziet u de
projecten die we de afgelopen jaren hebben gedaan en wat er nog loopt en gaat komen.

2. STRATEGIE
VISIE EN MISSIE
Elk kind heeft recht op aandacht, liefde en stabiliteit. Wij willen samen met de plaatselijke
traumacounselors, leerkrachten, hulpverleners, voorgangers en kinderwerkers van kerken,
kinderen in Nigeria helpen om herstel te vinden van hun traumatische ervaringen. Samen met hen
op weg gaan naar een nieuwe en hoopvolle toekomst. Elk kind verdient het om waardig
behandeld te worden. Het overgrote deel van de kinderen die wij helpen zijn opgenomen in een
christelijk kindertehuis. Het merendeel van deze tehuizen nemen ook kinderen met een
moslimachtergrond op, waarvan de ouders vermoord zijn of niet meer leven.

DOELSTELLING
Stichting Kids in crisis Foundation focust zich met name op getraumatiseerde kinderen in Nigeria.
Wij trainen traumacounselors, hulpverleners, voorgangers, kinderwerkers en leerkrachten om
getraumatiseerde kinderen (langdurig) te kunnen helpen.
In 2014 zijn wij gestart met een relatief kleinschalig sponsorproject voor kinderen in het basis
onderwijs. Door de grote armoede in dot gebied kunnen kinderen dankzij het sponsorprogramma
naar school. Dit project loopt nog steeds en is gekoppeld aan kinderen die leerling zijn van de
Abba International School. Deze school staat midden in het gebied waar al jarenlang diverse
aanslagen zijn gepleegd.
In 2018 is een verkennend onderzoek gestart om te kijken op welke wijze er traumatrainingen
ontwikkeld en aangeboden kunnen worden tbv de hulpverlening aan getraumatiseerde kinderen
in Nigeria. De Kids in crisis Foundation heeft inmiddels een groot netwerk met oa.
hulpverleningsorganisaties, kerken, weeshuizen en scholen. Er is geen tot nauwelijks kennis van
traumahulpverlening aan kinderen.

IDENTITEIT
Stichting Kids in Crisis Foundation is een organisatie die ontstaan is vanuit een christelijke
achtergrond. Gedreven door naastenliefde en barmhartigheid - twee waarden die erg belangrijk
zijn binnen ons geloof - zijn we aan dit werk begonnen. Deze twee waarden kenmerken de cultuur
en identiteit van de stichting.

Binnen ons werk helpen we elk kind met betrekking tot traumaverwerking ongeacht
geloofsachtergrond, ras of geaardheid. We staan open voor alle kinderen.
Indien de kinderen zelf ook een christelijke achtergrond hebben maken we in onze methodiek
gebruik van gebed. We hebben namelijk overduidelijk de positieve werking daarvan gezien binnen
de traumaverwerking en geloven dan ook in de meerwaarde van gebed.

BELEID EN ACTIVITEITEN VOOR DE JAREN 2019-2021
In het actuele beleid staan de volgende thema’s en activiteiten centraal:
•

Het ten uitvoer brengen van het beleidsplan.

•

Een relatie opbouwen met organisaties die werken met kansarme kinderen in het
algemeen. Maar in het bijzonder ligt onze focus eerst op de kinderen in en rondom de stad
Jos, ons werkgebied.

•

Naast een relatie opbouwen met de kinderen bieden we traumacounseling aan. Dit doen
we o.a. door middel van het trainen van hulpverleners, leerkrachten, kinderwerkers en
traumacounselors in de directe omgeving van deze kinderen. Hierdoor kunnen we
langdurige hulp bieden daar waar nodig is.

•

We gaan meer mogelijkheden creëren voor fondsenwerving voor de ontwikkeling en
uitvoering van de trainingen en de ontwikkeling en uitvoering van trauma hulp
programma’s voor de kinderen van diverse leeftijden.

•

We willen naast de traumacounselors die de verschillende hulpverleningsorganisaties zelf
in dienst hebben ook een aantal trauma counselors kunnen aanstellen binnen de Kids in
crisis Foundation. Het doel is om deze functionarissen naar kleinere weeshuizen te sturen
om trauma programma’s voor de kinderen uit te voeren.

•

We willen eind 2019 een netwerk opstarten van hulpverleners die door de Kids in crisis
Foundation getraind zijn/gaan worden. Een functionaris van onze stichting zal optreden als
mentor van de getrainde kandidaten. Netwerkbijeenkomsten en vervolgtrainingen gaan
onderdeel uitmaken van het mentor proces.

•

We hopen in 2019 de NGO Kids in crisis Foundation Nigeria op te richten. Vanuit deze
Nigeriaanse organisatie hopen wij de dienstverlening aan getraumatiseerde kinderen op
gedegen wijze door te kunnen ontwikkelen.

•

We bieden projectmatig noodhulp aan kinderen (vluchtelingenkamp, kindertehuis) zolang
dit nodig is.

•

De sponsorkinderen bieden we hulp in de basisbehoeften zoals voeding, kleding, educatie
en medische zorg aan. Ze zijn geplaatst op de Abba International School. We gaan dit
verder uitbreiden indien de plaatselijke situatie dit toelaat (veel geweld en aanslagen in de
directe omgeving, waardoor mensen wegvluchten en niet altijd weer terug komen) en er
meer sponsors gevonden worden.

•
•

Het voorbereiden en inventariseren van eventuele nieuwe projecten.
We breiden ons netwerk in Nigeria verder uit, zodat we nog meer positieve invloed kunnen
hebben op het helpen en begeleiden van getraumatiseerde kinderen.

3. WERKWIJZE
ALGEMEEN
Statutaire naam: Stichting Kids in crisis Foundation
Datum oprichting: 14-07-2014
Rechtsvorm: Stichting zonder winstoogmerk
Statutaire zetel: Gemeente Zwolle
KvK-nummer: 61081205
RSIN: 854197321
Bankrelatie : Rabobank – rekeningnummer : NL 35 RABO 0192078631
Incassant-ID : NL15ZZZ610812050000
Adres : Ankerweg 11, 8042 EX Zwolle
Telefoonnummer : +31 (0)629041677
Website: www.kidsincrisisfoundation.nl
E-mailadres: info@kidsincrisisfoundation.nl
De Stichting Kids in Crisis Foundation is ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
onder fiscaalnummer (RSIN): 8541.97.321 De stichting zal haar werkzaamheden zodanig uitvoeren
dat de ANBI-status behouden blijft.

BESTUUR
Het bestuur van Stichting Kids in crisis Foundation bestaat uit tenminste twee leden.
Per 11 juli 2017 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Claudy Regterschot, voorzitter
Sanne Bos, secretaris/penningmeester
Wij verwachten een nieuw bestuurslid te mogen verwelkomen per 1 augustus 2019.
Wij streven ernaar het bestuur de komende jaren uit te breiden naar tenminste vier
bestuursleden. De bestuurders krijgen geen beloning voor het uitvoeren van de bestuurstaken,
zoals vergaderen en representatie van de stichting. De enige vergoeding die stichting Kids in crisis
Foundation uitkeert zijn eventuele vergoedingen voor uitvoerende taken, die direct gerelateerd
zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling. Zoals het ontwikkelen en uitvoeren van de
trainingen. Hierbij hanteren wij als regel dat betrokkene minimaal 30% van de tijd kosteloos ter
beschikking stelt. Daarnaast worden reiskosten vergoed die in verband staan met deze
activiteiten. Ook hiervoor geldt dat het zelf zorg dragen voor reiskosten of een deel hiervan)
wordt aangemoedigd. Op deze manier willen we de verworven middelen zoveel mogelijk ten
goede laten komen aan de visie en de missie van de organisatie.

FONDSENWERVING
De stichting heeft geen winstoogmerk. De fondsen worden hoofdzakelijk op onderstaande wijze
geworven:
•

Het in ontvangst nemen van schenkingen van particulieren;

•

Het in ontvangst nemen van schenkingen van bedrijven, kerken en
hulpverleningsorganisaties;

•

Het organiseren van diverse sponsor-bijeenkomsten;

•

Het in ontvangst nemen van legaten;

•

Erfstellingen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving;

•

Het aanbieden van kortdurende sponsoracties (informatie geven);

•

Acties uitvoeren in samenwerking met kerken, scholen, bedrijven en organisaties;

•

Verzoeken aan fondsen en bedrijven door het bestuur van de stichting;

•

Werven sponsors voor kinderen

•

Werven van leden voor Vrienden van de Kids in crisis Foundation

COMMUNICATIE
Het bestuur hecht grote waarde aan een goede communicatie met de sponsoren èn alle
betrokkenen in Nigeria. Deze communicatie bestaat naast persoonlijke contacten, waaronder
vergaderingen van het bestuur en telefonische contacten met de betrokkenen in Nigeria, uit een
nieuwsbrief die minimaal twee keer per jaar zal worden uitgegeven door het bestuur. Daarnaast
zal er twee keer per jaar een verslag gemaakt worden door de schoolleiding of leerkrachten t.a.v.
de sponsorkinderen die op de Abba International School verblijven. Dit verslag zal worden
gecontroleerd door het bestuur van de stichting en daarnaar doorgestuurd worden naar de
betreffende sponsor. Inhoudelijke informatie over een sponsorkind wordt niet gedeeld met
derden, niet anders als in algemene zin. Er wordt geen persoonlijke informatie gedeeld met
derden, alleen met de sponsors en de betrokkenen in Nigeria en met de bestuursleden van de
stichting.
Voor communicatie maken wij gebruik van onze website www.kidsincrisisfoundation.nl.
We hebben een facebook pagina ‘Kids in crisis Foundation’ en een tweetal Whatsapp groepen
voor hulpverleners en leerkrachten in Nigeria, die door de Kids in crisis Foundation getraind zijn.

Ontwikkeling van de organisatie
De stichting staat open voor contacten met personen en organisaties welke, op grond van hun
kennis en ervaring, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de stichting en het werk in Nigeria.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Stichting Kids in crisis Foundation heeft een bankrekening, twee van de bestuursleden zijn hiervoor
gemachtigd. Grotere uitgaven worden eerst in de vergadering besproken. Er worden kasboeken
bijgehouden van alle inkomsten en uitgaven per kind of project, zodat we kunnen waarborgen dat giften
die met een bepaald doel binnen komen ook daadwerkelijk naar dat doel/project gaan. Deze kasboeken
worden eenmaal per jaar gecontroleerd middels een kascontrole of door een accountant.
Mocht de stichting in de toekomst om wat voor reden dan ook opgeheven worden dan zal het
overgebleven geld naar de dan lopende projecten gaan of er zal gekeken worden of een andere stichting
onze projecten kan overnemen en voortzetten.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

