Stichting Save Ethiopian Children
◆◆◆

SEC

Algemene gegevens
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website

Stichting Save Ethiopian Children (SEC)
Gasthuisstraat 38
4811 MH Breda
Breda
076-5148994
stichtingsec@hotmail.com
www.secfoundation.nl

IBAN

NL79INGB0008213043 t.n.v. St. Save Ethiopian Children

Stichting SEC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda
onder nummer 20111645.
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/Fiscaal 812468247

Erkend
Stichting SEC is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en door het Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF).

Doelstelling
SEC heeft als doel weeskinderen in Ethiopië op te vangen en op te voeden, onderwijs te geven en
te begeleiden naar volwassenheid. Daardoor kunnen zij hun plaats verwerven in de maatschappij
en meehelpen aan de ontwikkeling in hun land.

Beleidsplan 2015 - 2020
Het meerjarenbeleidsplan is gericht op duurzame continuïteit en groei van de kinderen. Om dat
doel te kunnen verwezenlijken zorgt SEC dat kinderen in gezinsverband opgroeien waar
kinderen een stabiel basis thuissituatie krijgen. SEC verleent steun aan tien kinderen, die in hun
eigen omgeving opgroeien en door SEC worden ondersteund.
Het beleid is er op gericht om de begeleiding kleinschalig en beheersbaar te houden. Kleinschalig
omdat SEC het belangrijk vindt dat de kinderen het gevoel hebben dat ze samen met de
opvoeders een gezin vormen. Beheersbaar omdat SEC geheel uit vrijwilligers bestaat.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie natuurlijke personen waaronder een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester.

Beloningsbeleid
Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

Werkwijze, fondsenwerving en beheer/besteding gelden
Het project wordt vanuit Nederland aangestuurd en gecontroleerd. Minstens eens per maand is er
telefonisch contact met de toezichthouder in Ethiopië. Eens per jaar gaat de voorzitter (op eigen
kosten) enkele weken naar Ethiopië.
SEC is voortdurend bezig met het werven van fondsen. Er is een groep van trouwe donateurs, die
maandelijks een bedrag beschikbaar stellen, daarnaast zijn er (vaste en variabele) acties die geld
opleveren en komen er giften binnen.
Het geld dat binnenkomt komt grotendeels rechtstreeks ten goede aan het verwezenlijken van het
doel, het bestuur van stichting SEC verricht de activiteiten geheel belangeloos. Van de inkomsten
worden alleen de werkelijk gemaakte kosten betaald (zoals accountantskosten, lidmaatschap
CBF).

