Beleidsplan van Stichting Childsmile, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, Nederland.
• Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling
De statutaire doelstelling van de stichting is:
De stichting heeft ten doel:
- het verlenen van (financiële- en medische) hulp aan kinderen met een gezichtsaandoening
in het algemeen en in het bijzonder aan kinderen met schisis;
- het werkgebied van de stichting is wereldwijd; daar waar nodig kan een beroep op de
stichting gedaan worden;
- bij te dragen aan (medisch)onderzoek naar de oorzaken van gezichtsaandoeningen in het
algemeen en in het bijzonder van schisis.

- Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.
- Bestemming liquidatiesaldo
Een batig liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd ten behoeve- en in overeenstemming met
het doel van de stichting.
• Missie
Alle begin vangt aan met de eerste actie.
Stichting ChildSmile is een stichting die zich wil inzetten voor kinderen met een
gezichtsaandoening en in het bijzonder kinderen met een schisis. Iedere 3 minuten wordt
er een kind geboren met een gezichtsafwijking of schisis hetgeen dan meteen de reden
vormt om deze stichting op te zetten. Naar onze mening is ieder initiatief die kinderen in
deze situatie hulp geeft van bijzondere waarde. Kinderen in deze situatie worden vaak
geboren in arme landen waardoor er voor de ouders geen mogelijkheid bestaat om zelf de
kosten voor de operatie te betalen. Stichting ChildSmile wil nu juist dit doen, en meer. Naast
het financieren van de operatie is er meestal nog een ander traject te doorlopen van sociaal
maatschappelijke aard. Bovendien komt het veel voor dat deze kinderen opnieuw moeten
leren praten, eten en drinken.
Het is dan ook de missie van Stichting Childsmile kinderen met een schisis weer een
toekomst en lach te geven

Werkzaamheden van de instelling
Het beleid van Stichting Childsmile is er op gericht om kinderen in een drie-tal fasen te
helpen en (de ouders daaronder eveneens gerekend) te begeleiden.
De fasen bestaan uit:
1. een intake en pre-operatie fase;
In deze fase wordt een kind door de vrijwilliger aangenomen en vinden er gesprekken
plaatst met de ouders een en ander om vast te stellen waar eventuele problemen zich
voordoen. Daarnaast wordt gekeken naar de voeding van het kind en de
(gezondheids)mogelijkheid om een operatie te ondergaan. Veelal zijn deze kinderen
ondervoed waardoor zij een operatie niet meteen kunnen ondergaan. Een
voedingsprogramma wordt dan ook ingezet.
2. de operatie
In deze fase worden zowel kind alsook de ouders begeleid bij de intake in het ziekenhuis, de
operatie en de verzorging na de operatie.
3. de nabehandeling, controle en begeleiding.
Fase 3 moet er voor zorgen dat kinderen die zijn geopereerd weer vlot opgenomen worden
binnen de sociale gemeenschap, dat zij leren om te gaan met de veranderende situatie en
dat ouders de nodige instructies krijgen om een verder herstel te begeleiden
• Te verrichten werkzaamheden van de instelling –
In een twee-tal gebieden op de Filipijnen is Stichting Childsmile momenteel actie: Visayas
en Mindanao. Deze keuze heeft te maken met het aantal vrijwilligers welke er momenteel
zijn die de kinderen op een juiste wijze kunnen begeleiden. De huidige projecten staan op
dit moment voornamelijk in het teken het structureren van de aangeboden hulp en het
opbouwen van partners ter plekke. De mogelijkheid tot het uitvoeren van operaties, zoals
dat ook in het afgelopen jaar is gedaan, wordt verder uitgebouwd. In Mindanao kan de
stichting gebruik maken van de faciliteiten van Operation Smile; in de Visayas wordt
samengewerkt met het Sacred Heart Hospital in Cebu. De vrijwilligers hebben met de
desbetreffende partners overleg over het aantal operaties en de mogelijke tijdstippen
daarvoor. Door de stichting wordt aan deze twee partners een vergoeding betaald voor het
gebruik van de faciliteiten. Het is dan ook een eerste kerntaak van de stichting om de relatie
met deze twee partners te behouden om continuïteit te kunnen krijgen in de doelstelling.

De tweede kerntaak van de stichting en de daarbij behorende werkzaamheden ligt in het
opvangen van kinderen met schises en er voor zorgen dat er een operatie gaat plaatsvinden.
De mogelijkheid is steeds aanwezig dat ouders er verder geen heil in zien dat hun kind
geopereerd wordt gelet op de voor hen optredende werkzaamheden daarmee gepaard
gaande. Het kind heeft gedurende een zekere periode een bepaalde zorg nodig nog
daargelaten de reis naar- en van het ziekenhuis voor controles en operatie. Veelal gaat het
om dermate armen gezinnen dat zij de inkomsten die zij daardoor zullen missen
eenvoudigweg niet kunnen missen.
Een overzicht van de toekomstige projecten en investeringen door de instelling
De toekomstige projecten van de stichting bestaan uit het opbouwen van eigen faciliteiten
op een tweetal locaties: Cebu (LapuLapu City) en Mindanao (Bisliq City) van waaruit de
vrijwilligers hun werk kunne doen. Binnen deze faciliteiten moet mogelijkheid zijn tot
opvang van de kinderen inde tijd voor en na de operatie. In het verleden zijn gesprekken
geweest met Dokters van de Wereld om tot eventuele samenwerking te komen in het voordan wel natraject. Een verdere investering in de samenwerking wordt in het komend jaar
(2014) niet uitgesloten.

• Werving van gelden .
De voor de projecten benodigde gelden worden verkregen door donaties en opbrengsten
van diverse acties. De acties worden voornamelijk gebouwd rond een thema zoals bijv.
“Run4Smiles” (een hardloopwedstrijd), “ Swim4Smiles” (een zwemwedstrijd) en
“Dance4Smiles” een dansfestijn.
Daarnaast zet de stichting zich actief in om derden bij de doelstelling van de stichting te
betrekken om op die wijze ook derden aan te sporen acties te voeren voor de stichting
teneinde fondsen te verwerven.
Een van de doelstellingen is om scholen te benaderen waarbij de stichting onder de
aandacht wordt gebracht en waarbij scholen kinderen kunnen aannemen op geopereerd te
worden. Door de stichting worden een aantal kinderen voor een operatie voorgedragen en
al naar gelang de geworven fondsen kunnen er kinderen geholpen worden. Door een nader
op te bouwen intensief contact zal de actie van de desbetreffende school c.q. klas
gepersonaliseerd worden.
Voor de toekomst heeft de stichting een aantal acties gepland om tot een grotere inzameling
van fondsen te kunnen komen dan tot nu toe.

Beschikken over het vermogen van de instelling
Binnen de stichting vormt wordt het dagelijks bestuur gevormd door het bestuur zelf;
vrijwilligers staan het bestuur bij.
- Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur.
Er bestaat binnen het bestuur geen zelfstandige bevoegdheid voor de individuele
bestuursleden; slechts het gehele bestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen en de
stichting naar derden vertegenwoordigen.
- Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen van de instelling wordt beschikt.
Gelet op het feit dat geen zelfstandige bevoegdheid voor de individuele bestuursleden geldt,
beschikt het bestuur als geheel dan ook over de wijze waarop het vermogen van de
stichting wordt besteedt.
- Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur.
Het toezicht op het bestuur vindt plaats door een tweetal toezichthouders. Taak van deze
toezichthouders is het uitoefenen van toezicht op het bestuur aan de hand van door het
bestuur te verstrekken informatie. De toezichthouders zijn ook gerechtigd zich zelf de
nodige informatie te verschaffen
• Vermogen van de instelling
– Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling
De stichting stelt als beleid dat al de door haar geworven fondsen aan het doel van de
stichting en de daarmee samenhangende kosten worden besteedt.
Beloning beleidsbepalers
Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend; de vrijwilligers krijgen de door hen
gemaakte kosten vergoed.

