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De stichting is een ideële organisatie, opgericht op 29 april 2015, statutair
gevestigd in de gemeente Groningen.
1. Doel van de stichting
Stichting Sprouteen steunt lokale onderwijsprojecten in Afrikaanse
ontwikkelingslanden op een transparante manier, met volledige keuzevrijheid
voor donateurs. De stichting zet zich in voor beter en relevant onderwijs voor
kinderen, door donateurs zelf te laten kiezen waar hun donatie naartoe gaat en
te laten zien dat elke cent goed wordt besteed, van donatie tot realisatie.
Sprouteen biedt mensen die keuze door verschillende projecten aan te bieden op de
website, met daarnaast volledige duidelijkheid en transparantie over de
gedoneerde bedragen. Donateurs zien precies om wat voor onderwijsproject
het gaat, welk bedrag nodig is en hoeveel geld er al is gedoneerd. Op deze
manier probeert de stichting de grootste drempels voor donatie weg te nemen
en donateurs de keuze en het vertrouwen te geven dat ze daadwerkelijk
bijdragen aan de juiste projecten voor een betere wereld.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
2. Werkzaamheden van de stichting
De stichting onderhoudt persoonlijke contacten met personen en instanties ter
plekke om een goed inzicht te krijgen in de plaatselijke omstandigheden en
hulpbehoeften.
De stichting geeft financiële steun aan projecten op het gebied van onderwijs.
De stichting steunt momenteel de volgende projecten:
a. More Africa (Zanzibar, Tanzania);
b. Kidz Active School (Tamale, Ghana);
c. Developement of Education in the Northern Part of Ethiopia (Northern Part of
Ethiopia);
3. Organisatie & Financieel beheer
a. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) personen.
Om de onafhankelijkheid van het bestuur te waarborgen dient de feitelijke
samenstelling van het bestuur dusdanig te zijn dat bestuursleden tussen wie
een relatie bestaat in de minderheid zijn. Onder relatie wordt verstaan:

b.

- familieleden tot en met de vierde graad;
- gehuwden of geregistreerde partners;
- samenwonenden.
Alle besluiten worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald,
genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Er is een rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden kunnen direct
herbenoemd worden.
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per kalenderjaar en voorts zo
dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit wenselijk acht(en).
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte
werkzaamheden in het kader van het besturen van de stichting. De
bestuursleden kunnen wel een onkostenvergoeding ontvangen die niet
bovenmatig is.
Middelen, boekjaar en beheer der middelen
De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies en donaties, bijdragen van
particulieren en instellingen, vergoedingen voor bewezen diensten, legaten,
schenkingen en voorts hetgeen de stichting verkrijgt krachtens erfstelling.
De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor
de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de
doelstelling van de stichting.
- De jaarlijkse donaties en giften worden voor minimaal 85% besteed aan de
projecten. De resterende inkomsten zijn ook beschikbaar voor steun aan de
projecten.
- De financiële bijdragen aan projecten worden jaarlijks in een begroting
vastgelegd.
- Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met één en
dertig december.
- De penningmeester maakt elk jaar voor één maart een rekening van zijn
beheer over het afgelopen boekjaar en een schriftelijk verslag over de
financiële positie van de stichting. De secretaris maakt voor genoemde
datum een jaarverslag.
- De funding van de stichting zal plaatsvinden middels
o Fondsenwerving middels de website;

-

o

Organiseren van activiteiten;

o
o

Werving voor speciale projecten;
Concerten en andere bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen.

De activiteiten zullen zonder risico voor de stichting georganiseerd worden,
indien het organiseren van een activiteit kosten met zich mee brengt zullen
van te voren sponsors voor deze kosten gezocht worden.

4. Plannen en Ambities
De stichting streeft ernaar om activiteiten te ontplooien waardoor projecten minder
afhankelijk worden van onze financiële steun en hun eigen inkomsten kunnen
genereren.

Groningen, ……………………………………………………… 2015

Het bestuur.

