
Beleidsplan Stichting Childsmile voor het jaar 2017 

 

1. Werk dat de stichting doet 

De stichting help kinderen in Zuid Oost Azie in het algemeen en meer in het 
bijzonder op de Filippijnen, kinderen met een schisis. De hulp aan deze 
kinderen wordt gegeven in de vorm van gezicht corrigerende operaties. Deze 
operaties worden uitgevoerd enerzijds in een algemeen ziekenhuis waarvan 
de faciliteiten ter beschikking worden gesteld en anderzijds door gebruik te 
maken van de faciliteiten van Stichting Operation Smile op het eiland 
Mindanao. Voor deze operaties wordt per kind betaald.  

Het ligt uiteraard in de bedoeling van de stichting zoveel kinderen als 
mogelijk te helpen. Deze hulp wordt beperkt door de beschikbare financiën.  

 

2. De manier waarop de stichting geld verwerft. 

De stichting tracht haar geld te verwerven door enerzijds het voeren van 
acties bij supermarkten (emballagebonnetjes) en anderzijds –vanaf oktober 
2017- door het voeren van acties om zowel privé alsook zakelijke donateurs 
te krijgen waardoor er een meer structurele inkomstenbron gecreëerd kan 
worden. 

In eerdere jaren (vanaf 2014/ 2015) zijn investeringen gedaan in zgn. 
donatieboxen welke bij de supermarkt gehangen kunnen worden. Klanten 
van de supermarkt kunnen hun emballagebonnetje dan als donatie in de box 
deponeren. Dat het hier veelal om kleine bedragen gaat mag duidelijk zijn. In 
eerste instantie zijn zelfgemaakte boxen gebruikt van plexiglas maar 
vanwege de hoge kosten die dit met zich brengt is overgestapt op een 
alternatief van kartonnen boxen. Deze boxen hebben het voordeel dat zij 
lager in aanschafwaarde zijn maar ook vaak kapot gaan dan wel een object 
zijn voor (winkel)dieven. Regelmatig komt het voor dat de boxen leeggehaald 
zijn door onbevoegden. 

Actieplan voor 2017 e.v. is dan ook dat de stichting gaat trachten meer 
donateurs te krijgen waardoor structurele inkomsten verkregen kunnen 
worden. 

Privé donaties worden door de stichting in het algemeen ontvangen via de 
Stichting Geef.nl. Door het plaatsen van een zgn. donatieknop op de website 
kunnen mensen eenvoudig een donatie doen op een voor hen plezierige 
wijze. Na aftrek van de commissie van stichting Geef.nl (8%) worden de 
gedoneerde bedragen overgeboekt naar de bankrekening van de stichting. 

 

3. Het beheer van het vermogen van de stichting. 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de 
stichting welk bestuur bestaat uit een drietal bestuursleden (zie uittreksel). 
Jaarlijks wordt er een balans opgemaakt en een staat van baten en lasten. 



Deze financiële verslaglegging bevat, voor zover nodig en vereist, een 
toelichting op de posten van balans en staat van baten en lasten. 

 

4. De besteding van het vermogen. 

Het vermogen van de stichting wordt geheel besteed aan de werkzaamheden 
van de stichting. Er worden geen andere beloningen uitgekeerd. Gemaakte 
kosten ten behoeve van de stichting door bestuursleden worden vergoed. 

Voor het jaar 2017 wordt een extra uitgave verwacht voor het opzetten van 
acties om meer donateurs te gaan werven.  

 

 

 

	


