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Inleiding 

 

Voor u treft u het beleidsplan van 2019. 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 2020 wordt dit beleidsplan geactualiseerd met een financiële verantwoording 

over het jaar 2019. 

 

 

 

  



 

ANBI beleidsplan 2019 
www.vriendenvanpalmtree.nl 

Inhoudsopgave 

 

1. Organisatie 

2. Visie / missie 

3. Verslag activiteiten 2018 

4. Doelstellingen 2019 

5. Beloningsbeleid 

 

 

Bijlage 

1. Inschrijving kamer van koophandel 

 

 

 

 

  



 

ANBI beleidsplan 2019 
www.vriendenvanpalmtree.nl 

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 2018 

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

 
Vrijwilligers: 
 

• Het afgelopen jaar hebben 15 vrijwilligers voor korte of langere tijd hun weg naar 
Palm Tree gevonden. Zowel oud vrijwilligers als nieuwe die ons via internet hebben 
weten te vinden. 

• De taken van vrijwilligers liggen grotendeels nog in de klas, helpen bij homeschool. 

• Naast de vaste bijdrage die vrijwilligers leveren aan huisvesting en begeleiding 
hebben zij ook een extra financiële bijdrage geleverd. 
 

Art & Craft en Art Studio:  
 

• Op het Afrikafestival in Nijmegen hebben 2 oud vrijwilligers gestaan om Palm Tree te 
promoten en om Art and Craft te verkopen.  

• Daarnaast zijn er op 3-tal marktjes producten verkocht. 

• In Zuid Afrika zelf hebben ze ook een kraam gevuld met producten. 

• De nodige prachtige schilderijen hebben Palm Tree verlaten via de vrijwilligers. 
 

Ontwikkelingen op Palm Tree, waarbij de stichting al dan niet financieel heeft bij 
gedragen; 
 

• Naast de zorg voor de eigen kinderen hebben de mensen op Palm Tree tijdelijk 
gezorgd voor een moeder met baby en 2 andere kinderen die geen andere plek 
hadden om naar toe te gaan. 

• Halverwege het jaar zijn er 4 nieuwe kinderen onder de 10 jaar geplaatst op Palm 
Tree. Zij hadden niets, er is een kamer voor hen gerealiseerd, zijn opgenomen in het 
lesprogramma. Een van deze kinderen heeft een visuele handicap. Hiervoor waren 
onderzoeken nodig, een bril en aangepaste schoolspullen. 

• Er is een grote financiële bijdrage geleverd, vanuit de stichting, aan het 
schoolprogramma van de kinderen. 
Daarmee hebben o.a. 4 kinderen dit jaar hun diploma kunnen behalen. 

• Op het terrein van Palm Tree is een tweedehands winkeltje gerealiseerd, in dit 
winkeltje worden gedoneerde kleding en speelgoed (wat niet op Palm Tree zelf 
gebruikt kan worden) voor een klein bedrag verkocht aan de mensen uit de 
community. Een van de kinderen met een “beperking” runt dit winkeltje. 

• Er is een nieuwe schoolruimte gecreëerd. In deze ruimte zal 1 van de Palm Tree 
jongere dagelijks een klasje voor 4/5 jarige kinderen uit de community lesgeven als 
voorbereiding op de basisschool. 

• Daarnaast heeft de stichting bijgedragen in de kosten voor de (geestelijke) 
gezondheid van 2 van de Palm Tree jongeren. 
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Doelstellingen 2019 

 
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. 
 
Vrijwilligerswerving: 
 

• Door het blijvend teruglopen van vrijwilligers en het ouder worden van onze kids 
zullen onze prioriteiten minder liggen bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Neemt 
niet weg dat vrijwilligers, nieuw of bekende, welkom zijn om minimaal 3 weken mee te 
draaien op deze bijzonder plek. 

 
Naamsbekendheid: 
 

• Ook in 2019 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. 
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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 



 

ANBI beleidsplan 2019 
www.vriendenvanpalmtree.nl 

 


