
1 
 

 

 

 

 

Beleidsplan  

Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stichting  

Salvatoriaanse Gezinsadoptie  
 
Gevestigd te Eindhoven  -  Opgericht in 1980  -  ANBI erkend 
 

  

Salvatoriaanse Gezinsadoptie  
Dr. Berlagelaan 34 

5622 HD  Eindhoven  
 

Telefoon: 040-244 68 54  
info@gezinsadoptie.nl  
www.gezinsadoptie.nl  

 

NL18RABO 018 82 53 548 
NL41 INGB 000444 87 69  

KvK: 41 08 84 22 



2 
 

 

L.S. 
 
Dit is het beleidsplan van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie. 
De bedoeling van het plan is om inzicht te geven in: 
 

* de werkzaamheden die de stichting verricht 
* de manier waarop de stichting haar financiële middelen werft 
* het beheer van de toevertrouwde gelden 
* de besteding van de toevertrouwde gelden 
 
 
Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling. 
In de laatste bestuursvergadering van elk jaar wordt het beleidsplan besproken en zo nodig herzien. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie.   
 
Dhr. Noud van Agt, 
voorzitter 
 
 
 
Dhr. Tinus Saris, 
penningmeester 
 
 
 
Dhr. Noud van Agt/ Mevr. Nel Verbeek, 
secretaris 
 
 
 
Mevr. Jeanne van Hurk, 
gezinssecretaresse 
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Beleidsplan Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie 

1. Algemeen  
 
De Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie is bij notariële acte opgericht op 25 januari 1980 in 
Eindhoven en is gevestigd in Eindhoven. 
Het woord Salvator betekent, redder, verlosser, helper, bevrijder. 
                                    
2. De doelstellingen van de stichting 
 
De stichting heeft ten doel om financiële steun te verlenen aan arme gezinnen in de derde 
wereld, om hen een menswaardig bestaan te geven en zelfredzaamheid te bevorderen 
 
De stichting probeert haar doel te bereiken door: 
* De financiële adoptie van arme gezinnen 
* Financiële steun te verlenen aan de leden van het gezin t.b.v. onderwijs  
* Algemene financiële steun te verlenen daar waar nodig is en het binnen de doelstellingen 
valt. 
 
3. Het in praktijk brengen van ons beleid 
 
De ons toevertrouwde gelden worden besteed aan de arme gezinnen. 
De Stichting werkt samen met sociale werkers, missionarissen, zendelingen en zusters. 
Van hen krijgt de stichting de adressen, beschrijvingen en een foto van een arm gezin. Dat gezin komt 
dan bij ons op een wachtlijst te staan. Wij, als stichting zoeken dan iemand die dat gezin financieel 
wil adopteren, zodat het de kans krijgt om er weer bovenop te komen. 
Er wordt geen onderscheid gemaakt in religie. 
Door onze vertegenwoordigers worden de gezinnen begeleid. Zij staan borg voor de overdracht van 
de bijdragen en zien er op toe dat het geld verantwoord wordt besteed. Zij houden contact met ons 
en geven door dat het geld goed is aangekomen. 
Wanneer de contactpersonen op verlof in Nederland komen, wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd met de donateurs en de betreffende contactpersonen, zodat deze in de gelegenheid 
zijn om vragen te stellen over het adoptiegezin. 
Zo mogelijk ontvangt elke donateur ieder jaar een brief van deze verantwoordelijke personen en 
soms, wanneer er iemand kan schrijven ook van het adoptiegezin. 
 
Alle medewerkers van de Salvatoriaanse Gezinsadoptie werken zonder enige vorm van vergoeding, 
zodat al het geld bij de gezinnen terecht komt. 
 
 
4. De werkzaamheden die de stichting verricht  
 
De stichting is werkzaam in de volgende landen : Brazilië, India, Venezuela, Rwanda, Haïti, 
Mozambique, Indonesië, Congo, Kenia, Guatemala. Bolivia, Filippijnen, Zuid-Afrika. 
Meer dan 1000 gezinnen worden financieel ondersteund en begeleid door onze contactpersonen. 
Naast gezinsadoptie worden ook (kleinschalige) projecten gesteund die door onze contactpersonen 
aan ons worden voorgelegd. Deze steun wordt gefinancierd uit de algemene giften die wij 
ontvangen. 
De stichting verleent ook noodzakelijke medische hulp aan de families die door ons ondersteund 
worden. 
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5. Activiteitenplan   
 
Om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren ( meer arme gezinnen te helpen in de derde 
wereldlanden ) willen wij meer sponsors vinden om hen te ondersteunen. 
De activiteiten die de stichting onderneemt zijn: 
* Verspreiden van folders met informatie over de stichting 
* De stichting doet mee aan kerkelijke acties en op scholen 
* Het aanwezig zijn op goede doelen evenementen 
* Verkoop van goederen op rommelmarkten 
* Het benaderen van bedrijven voor ondersteuning van onze stichting 
 
6. Beheer van de toevertrouwde financiële middelen 
 
De stichting beheert zelf het aan ons toevertrouwd geld. De besteding van deze middelen wordt 
jaarlijks verantwoord in het financiële jaarverslag.  
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
7. Toekomstvisie 
 
Het bestuur werkt ernaar toe om de stichting te continueren en uit te bouwen ten behoeve van de 
hulpverlening in de meest uitgebreide vorm volgens de statuten van de stichting. 
De stichting streeft naar verbetering van de levensstandaard van de mensen in ontwikkelingslanden 
 overeenkomstig de rechten van de mens zoals die in de Geneefse Conventie is vastgelegd.  
 
 8. Overige gegevens 
 
De Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 
Eindhoven onder nr. 41088422. 
De stichting heeft een ANBI-erkenning met RSIN nummer 805483792 en staat ook ingeschreven bij 
het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving.  
De stichting heeft een bankrekening bij de ING bank NL41 INGB 0004448769 en een bankrekening bij 
de Rabobank  NL18 RABO 0188253548 t.n.v. Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie te Eindhoven. 
De website van de stichting is: www.gezinsadoptie.nl 
Het secretariaat van de stichting heeft als postadres: Dr. Berlagelaan 34, 5622 HD Eindhoven. 
Het e-mailadres is: secretariaat@gezinsadoptie.nl  Vanaf de website kan ook een email-bericht 
verstuurd worden. 
Tweemaal per jaar staat er een halfjaarlijks verslag op de website en deze wordt ook naar de 
sponsors gestuurd. 
Het financiële overzicht over 2012 is hieronder gegeven.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eindhoven, 12 december 2013 

Balans 2012 (k€) (k€)
Activa Passiva

Liquide middelen 195 Reserves 56
Voorzieningen 77
Schulden 62

totaal Activa 195 totaal Passiva 195

Exploitatie 2012 (k€) (k€)
Baten Lasten

donaties 256 Doorbetaalde gelden 258
rente 3 kosten 3

totaal Baten 259 totaal Lasten 261

http://www.gezinsadoptie.nl/
mailto:secretariaat@gezinsadoptie.nl

