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RECHTSPERSOON STICHTING FAIR CREATIONS

Statutaire naam
Rechtsvorm
KvK-nummer
RSIN
Statutaire zetel / contactadres

Datum akte van oprichting
Bestuurssamenstelling SFC

Beloningsbeleid SFC

Doelstelling

Stichting fair creations (SFC)
Stichting
32126501
818481535
Huizen, De Regentesse 117, 1273 JZ, telefoon 035-5243440. Email:
kees@vantiggele.nl
17-09-2007
C.P. van Tiggele, voorzitter / penningmeester.
Y.E.A. de Graaf, secretaris.
H.M. van der Roest, lid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders).
De stichting heeft geen betaalde werknemers. De bestuurders
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders
kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen van maximaal € 1.500,-
per jaar.
SFC heeft ten doel kansarme mensen in ontwikkelingsgebieden te
helpen en ondersteunen door het geven van hulp in de vorm van
financiële, materiële en niet-materiële zaken.

BELEIDSPLAN 2013-2020

SFC heeft ten doel kansarme mensen in ontwikkelingsgebieden te helpen en ondersteunen door het
geven van hulp in de vorm van financiële, materiële en niet-materiële zaken. SFC  tracht dit doel
ondermeer te bereiken door het financieren en / of opzetten van kleinschalige projecten en kansarme
jongeren in de gelegenheid stellen door het verstrekken van financiële middelen om onderwijs te
volgen. Het tot de verwezenlijking van het doel van SFC bestemde vermogen wordt hoofdzakelijk
verkregen door giften en donaties.

Het bestuur van SFC beheert dat vermogen.
De bestuursleden werken volledig als vrijwilliger voor SFC  en fondsenwerving wordt volledig vrijwillig
gedaan.

Periodiek wordt door het bestuur vastgesteld waarvoor het verkregen vermogen wordt aangewend. Dit
wordt gedaan op basis van criteria, vastgesteld door het bestuur. Ook kunnen donoren mede bepalen
voor welk doel hun giften worden aangewend.

Voor kleinschalige projecten wordt een projectvoorstel opgesteld op basis waarvan een beslissing
wordt genomen of een financiële ondersteuning aan dat project wordt toegekend. Voor de uitvoering
van projecten wordt er meestal samengewerkt met een organisatie in het betreffende
ontwikkelingsgebied. Deze organisatie schrijft dan een projectvoorstel voor SFC en SFC beoordeelt of
het projectvoorstel in de visie en / of fondsenwerving haalbaar is.
De projecten die worden ondersteund hebben betrekking op onderwijs, inkomsten genererende
projecten, waterprojecten en voedselzekerheid. Dit alles met het doel om het leven van mensen in die
gebieden te verbeteren.
Voor uitvoering van projecten met een organisatie in ontwikkelingsgebieden wordt een ‘memorandum
of understanding’ gemaakt waar het projectcontract in is opgenomen.
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Voor het ondersteunen van individuele gevallen wordt jaarlijks bepaald of en voor welk bedrag het
gezin of de scholier in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.


