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Inleiding 

 

Voor u treft u het beleidsplan van 2017. De stichting is opgericht op 14 januari 2016. In dit 

beleidsplan treft u onze visie, missie, doelen, beloningsbeleid en een verslag van onze 

activiteiten het afgelopen jaar. 

Dit document is een ANBI beleidsplan en wordt op onze website gepubliceerd. Eind februari 

begin maart 2018 wordt dit beleidsplan geactualiseerd met een financiële verantwoording 

over het jaar 2017. 
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Organisatie 

 

De organisatie van stichting vrienden van Palm Tree kent een bestuur bestaande uit de 
volgende personen: 
 
Bestuur: 
Yvon Heinst   (Secretaris) 
Vivianne Castermans  (Penningmeester) 
Anne Marie van Zandbrink  (Voorzitter) 
 
Regioteam Zuid Afrika: 
Ros Visagist 
Yvon Heinst 
Peter Heinst 
 
 
 
 
Statuten: 
Op 14 januari 2016 officieel vastgesteld bij Fanny Forsthövel Netwerk Notarissen in Mijdrecht 
onder nummer 2016.34120.01/pd. 
 
KvK: 
Op 19 januari 2016 is de stichting ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder 
nummer 855975453. 
 
Bank: 
Het financiële stuk van de stichting is onder gebracht bij Rabobank onder ibannummer: 
NL65RABO0180547313. 
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Visie / Missie 

 

De visie: 

Het ideaalbeeld van de stichting is dat alle kinderen en jong volwassenen die op the Palm 

Tree Care Centre verblijven kunnen opgroeien in goede gezondheid, met passende scholing, 

in een veilige omgeving zodat zij al hun toekomstdromen kunnen verwezenlijken. 

De missie: 

De stichting vrienden van Palm Tree bouwt aan een toekomst perspectief voor kinderen en 

jong volwassenen die op Palm Tree verblijven. Middels deze steun creëren wij voorwaarden 

om hen veilig, gezond en geschoold op te laten groeien. Hierdoor kunnen deze kinderen en 

jong volwassenen hun talenten ontplooien en daarmee hun bijdrage leveren om Zuid Afrika 

verder op te bouwen. 

 

Mission statement of the Palm Tree Care Centre To provide a safe, secure environment for 

children from damaged backgrounds to develop into fully functional members of society. To 

be a safe haven where destitute mothers with young children receive loving care and medical 

guidance as they are restored to good health. All these children will have a stable home 

background. To provide the same love support, discipline and comfort found in any 

conventional family. Children will be made aware of their ethic birthright. We believe that 

growth, responsibility and respect for self and others develop best in lives that are rooted in 

truth. 
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Verslag activiteiten 2016 

Het afgelopen jaar zijn er diverse zaken gerealiseerd en ondernomen: 
 
Organisatie: 
 

• Zo hebben we de automatische incasso kunnen regelen bij de bank. Hiermee kunnen 
we onze vrienden van Palm Tree financieel  beter aan ons binden. 

• Er is zijn “standaard” brieven gemaakt die we kunnen verzenden aan vrijwilligers, zij 
ontvangen alle informatie op een correcte manier en het neemt de stichting werk uit 
handen. 

• Er is een nieuw promotie filmpje gemaakt over het Palm Tree wat op social media 
heeft gecirculeerd. 

• De website is zo gemaakt dat Palm Tree en de stichting hier beide goed tot hun recht 
komen. 
 

Vrijwilligers: 
 

• Onze eerste officiële terugkomdag met oud vrijwilligers was een feit. Uit het hele land 
kwamen vrijwilligers die Palm Tree nog een warm hart toedragen hier naar toe. Naast 
dat het gezellig was hebben we ook diverse mogelijkheden besproken over de 
naamsbekendheid van Palm Tree te verhogen. 

• Het afgelopen jaar hebben 19 Vrijwilligers de weg naar Palm Tree gevonden en een 
bijzonder verblijf gehad. 
 

Art & Craft en Art Studio:  
 

• Inmiddels liggen de juweeltjes van Art & Craft in het winkeltje van Villa Zebra 
Kindermuseum in Rotterdam, in een warenhuis van Vatana in Belgie en in een 
interieur winkel (de Showroom) in Maastricht. 

• In december stonden 2 oud vrijwilligers met Art en Craft artikelen op de kerstmarkt in 
het Zuid Afrika huis in Amsterdam. 

• Afgelopen december is er een expositie gestart waar de schilderen van de Art Studio 
van Palm Tree 3 maanden ten toon gesteld worden in  Gezondheidscentrum De 
Heelkom in Achterveld, de eerste schilderijen hiervan zijn al verkocht. 
 

Financieel: 
 

• De stichting heeft een droom van 1 van de Palm Tree kids kunnen waarmaken. Mee 
doen met het Zuid Afrikaanse kampioenschappen turnen in Kaapstad. De stichting 
heeft haar ticket kunnen betalen en haar verblijfskosten tijdens de 
kampioenschappen in Kaapstad. Daarnaast is haar trainingspak en turnpakje betaald 
vanuit de stichting. 

• Na het sneuvelen van de trampoline (het belangrijkste stukje van Palm Tree voor de 
kinderen) heeft de stichting kunnen regelen dat er op korte termijn een nieuwe 
aangeschaft kon worden, zodat er door groot en klein direct weer gebruik van 
gemaakt kon worden. 

 

• Palm Tree was het goede doel tijdens een open tuinen dag in Gendt (Gelderland), dit 
heeft naast financiële bijdrage ook naamsbekendheid opgeleverd. Onze voorzitter 
mocht deze dag tevens een cheque in ontvangst nemen van 500 euro t.b.v. 
schoolgeld voor de kinderen. 

• Er is een financiële bijdrage geleverd aan het schoolprogramma van de kinderen. 
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• Daarnaast heeft de stichting bijgedragen in de kosten voor de 
gezondheid van een van de Palm Tree jongere. 

 

 
Doelstellingen 2017 

We hebben het oprichtingsjaar achter de rug, zoals hiervoor te lezen zijn al diverse zaken 
gerealiseerd. Maar er is nog genoeg om ons op te richten, wij willen blijven streven om 
onderstaande taken breed te laten dragen door onze achterban van oud vrijwilligers: 
 
Organisatie: 
 

• Ontwikkelen van een eigen logo en daarmee briefpapier, wat we in alle 
correspondentie kunnen gebruiken. 
 

Fondsenwerving activiteiten: 
 

• We zullen zelf diverse activiteiten ontplooien om fondsen te werven voor de kosten 
van scholing en gezondheid van de kinderen van the Palm Tree Care Centre. 

• We willen meer vaste donateurs aan ons binden middels automatische incasso. 
 
Vrijwilligerswerving: 
 

• We zullen op markten van diverse scholen met een standje staan voor het werven 
van mensen om als vrijwilliger aan de slag te gaan op het project. 

• Bij verenigingen, kerken en regionale activiteiten (kerstmarkten, festivals ect.) zullen 
wij wervingsacties doen. 

 
Naamsbekendheid: 
 

• Ook in 2017 willen wij er voor zorgen dat de stichting en daarmee het project een 
grotere bekendheid gaan krijgen. Dit zullen we doen door goed gebruik te maken van 
sociaal media en tevens onze flyers en posters op diverse plekken te hebben liggen 
en hangen. 

• Vanuit die grotere naamsbekendheid worden de bovenstaande doelen mede bereikt. 
 
Database helpers op zetten: 
 

• Om onze doelen nu en in de toekomst te kunnen behalen willen we een beroep 
kunnen doen op mensen die ons werk ondersteunen. We denken dan aan oud 
vrijwilligers die een presentatie willen houden, op een scholenmarkt willen staan, Art 
& Craft willen verkopen op een lokale markt. Maar ook mensen met een bepaalde 
kwaliteit die ons op vakken als communicatie, fondsenwerving ect. willen helpen 

• Komend jaar willen we een database opzetten met daarin namen, kwaliteiten en het 
gebeid waarin we ze kunnen inzetten. 
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Belongingsbeleid 

In de statuten van de stichting is opgenomen: 
 

• De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet 
het maken van winst. 

• Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor haar werkzaamheden geen 
beloning ontvangen, behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld 

• De kosten van verwerving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in 
redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de 
stichting. 

 
Dit bovenstaande komt neer dat de bestuursleden en andere betrokkenen van de stichting 
geen salaris of bonus ontvangen, uitgezonderd van vergoeding voor noodzakelijk gemaakte 
kosten. 
 
De stichting zal ten alle tijde haar beheerkosten dusdanig laag houden zodat minimaal 95% 
van de donaties ten goede komen aan The Palm Tree Care Centre. 
 

 

Bijlage: 

Inschrijving Kamer van Koophandel 
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