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1 Inleiding 
In 2020 werd de Stichting Kern VHP Rijnmond opgericht. Een stabiel bestuur is geformeerd, 

de statuten zijn vastgelegd, de stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, de 

website en sociale mediakanalen zijn in gebruik. Ook is de Stichting een partnerschap 

aangegaan met de moederpartij in Suriname, de VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij).  

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2021 – december 2022. In dit beleidsplan 

verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke 

inspanning in de genoemde periode.  

Met het oog op de nabije en verdere toekomst, is het zaak om de organisatie zo snel mogelijk 

naar een professioneler niveau te brengen. Het bestuur en de vrijwilligers krijgen er steeds meer 

taken en verantwoordelijkheden bij. Om al die taken het hoofd te kunnen bieden is meer 

professionaliteit nodig. 

Ook wil de Stichting volledig zelfstandig haar projecten kunnen selecteren, financieren, 

monitoren en evalueren. Om dat doel te halen, is het zaak om de fondsenwervende activiteiten 

structureel goed te organiseren. Dit beleidsplan is daar de leidraad voor. 

Tot slot is het als ANBI geregistreerde organisatie verplicht om een beleidsplan te hebben. 

Voorzitter Stichting VHP Rijnmond 

 

Tina Jakoeb 
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2 Visie en Missie 
De Vooruitstrevende Hervorming Partij (VHP) is een politieke partij in Suriname die op 25 mei 

2020 regeerverantwoordelijkheid heeft verkregen. Dit betekent dat de VHP tot en met 2025, 

samen met andere coalitiepartijen, het land Suriname zal regeren. Stichting Kern VHP 

Rijnmond heeft als algemene doel: het ondersteunen van de doelen die de moederpartij 

nastreeft. In de statuten van de moederpartij staan de volgende doelen omschreven: 

➢ Het handhaven van de Staat Suriname als een soevereine democratische rechtsstaat; 

➢ Het verwezenlijken en het waarborgen van de nationale eenheid van het Surinaamse volk; 

➢ Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling naar een sociaal – rechtvaardige 

samenleving en het respecteren van politieke, economische, sociale, religieuze en 

culturele identiteit; 

➢ Het verwezenlijken en waarborgen van een waardige en eervolle plaats voor Suriname in 

de rij der democratisch en rechtsstatelijk gezinde volkeren. 

 

Stichting Kern VHP Rijnmond zal de moederpartij bijdragen in het realiseren aan de hiervoor 

genoemde doelen door: 

➢ Leden te informeren over internationaal & nationaal politiek-economische vraagstukken 

met betrekking tot ontwikkelingen in Suriname in het algemeen en die van de 

Vooruitstrevende Hervormingspartij in het bijzonder; 

➢ De moederpartij ondersteuning te bieden in sociale projecten die ondernomen worden. 

Denk hierbij aan het verzamelen en verschepen van goederen naar Suriname voor o.a. 

educatieve projecten voor kinderen; 

➢ Het oprichten en onderhouden van kennisnetwerk. 

 

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

➢ Het regelmatig organiseren van lezingen & discussiebijeenkomsten; 

➢ Het organiseren van seminars, symposia & congressen; 

➢ Het organiseren van vormingsactiviteiten & trainingen; 

➢ Het onderhouden van contacten met diverse politieke & maatschappelijke organisaties; 

➢ Ondersteunen van minderbedeelden in de gemeenschap. 
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3 Projecten 
De activiteiten van de Stichting zijn gericht om de moederpartij in Suriname te ondersteuning 

te bieden in sociale projecten die ondernomen worden in hier in Nederland en het werven van 

fondsen voor de uitvoering van de projecten. 

Voor het jaar 2020 zijn door de Stichting het volgende projecten gerealiseerd: 

➢ Coronahulpactie voor Suriname 

➢ Project hulpgoederen Nickerie  

➢ Project mondkapjes voor Suriname 

➢ Project Thermometers voor Suriname 

➢ Het schooltassenproject 

➢ Kalender 2021 

De gerealiseerde projecten zijn terug te vinden in het evaluatieverslag 2020 en op de website 

van de Stichting: www.vhprijnmond.nl, tabblad projecten.  

Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil 

ontplooien zijn: 

➢ Project fietsen voor Suriname 

➢ Project schoolmeubilair 

➢ Continueren van project hulpgoederen Nickerie  

 

➢ Continueren van het schooltassenproject 

➢ Kerstbrodenactie 

➢ Ouderen- en ontmoetingsdag voor seniore burgers  
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4 Fondsenwerving 
De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet en giften 

vanuit fondswerving en vaste donateurs. 

Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting beoogt de Stichting 

de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging 

van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. De 

Stichting heeft in het verleden inkomsten uit giften en donaties verkregen. De Stichting zal 

blijven onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op eventuele subsidies 

ter ondersteuning van haar werkzaamheden. De werving van fondsen gebeurt op een 

kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé 

als zakelijk. De bestaande contacten met diverse donateurs en organisaties worden actief 

onderhouden. 

De Stichting streeft er naar de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. De kosten van 

inzamelingsacties moeten zo laag mogelijk worden gehouden in verhouding tot de opbrengsten. 

Deze verhouding verschilt per inzamelingsactie. Acties zullen alleen gehouden worden als de 

opbrengst de kosten ruimschoots overstijgt en per actie worden de kosten en opbrengsten in de 

administratie zichtbaar gemaakt. 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: 

➢ Contributie en donaties 

➢ Schenkingen 

➢ Alle andere verkrijgingen en baten. 

De Stichting verkrijgt haar financiële middelen in de eerste plaats uit Contributie en donaties. 

De ontvangen financiële middelen dienen te worden beschouwd als startkapitaal waarvan ook 

de vruchten besteed dienen te worden voor begunstiging van de door de Stichting beoogde 

doelen. 

De Stichting beoogt aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling in de zin van 

de Wet inkomstenbelasting 2001. Indien zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht 

donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs mogelijk de donatie fiscaal 

gefacilieerd plaats te laten vinden. Indien de stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon 

bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de stichting, is de stichting bereid fiscaal 
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advies in te winnen om ten behoeve de betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde 

vormgeving te komen. 

De Stichting wil laten zien wat zij doet en waar zij haar geld aan besteedt. Dat betekent onder 

andere dat de website van de Stichting (www. vhprijnmond.nl) de voortgang van de activiteiten 

weergeeft, alsmede het jaarlijks financieel verslag, inclusief een evaluatie van de activiteiten en 

gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 

hebben. Alle opbrengsten (schenkingen en legaten) worden als opbrengsten verantwoord in het 

boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. De indirecte kosten zijn minimaal en 

hebben in beginsel betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, 

inschrijving Kamer van Koophandel en onkostendeclaraties. Alle inzet die gepleegd wordt door 

de bestuursleden van de Stichting is onbetaald en vrijwillig.  
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5 SWOT Analyse 
Om ervoor te zorgen dat de doelen zo goed mogelijk worden behaald, is bij het opstellen van 

dit beleidsplan ook een SWOT-analyse gedaan. De onderstaande SWOT-tabel geeft inzicht in 

de Sterkte, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Stichting VHP Rijnmond. Wanneer het 

bestuur zich hier goed van bewust is, kan hier zo goed mogelijk op worden geacteerd, zodat de 

doelen niet in gevaar komen, en misschien zelfs overtroffen worden. De SWOT beperkt zich 

tot de volgende beleidsterreinen: 

1. Doel van de stichting 

2. Werkzaamheden 

3. Organisatiestructuur 

4. Financiering 

Sterke punten Zwakke punten 

- Mogelijkheid voor kleinschalige activiteiten 

- Veel betrokken vrijwilligers 

- Het bestuur is stabiel en bestaat uit capabele 

personen die zich onvoorwaardelijk inzetten voor 

de stichting 

- De bestuursleden hebben ervaring met (het 

organiseren van) fondsenwervende activiteiten 

- Aanbod activiteiten kan breder 

- Meer vrijwilligers zoeken in Suriname om de 

projecten uit te voeren  

- De kosten voor in-en uitklaren van containers 

en/of pallets kunnen heel hoog zijn afhankelijk 

van de kwantiteit 

 

 

Kansen Bedreigingen 

-Verbreding van netwerk 

- Meer leden  

- Meer donateurs  

- Het aanvragen van subsidies 

 

-Wegvallen van donateurs 

- Onvoldoende inkomsten waardoor gewenste 

investeringen niet gedaan kunnen worden 

 

  



Secretariaat | Giraffenburg 42 | 2994 CT Barendrecht | Nederland | 06-14989975 | 
vhp.rijnmond@gmail.com 
Website: www.jakoeb.nl/vhp-rijnmond/ | KvK: 78577179| Rek.nr: NL22 TRIO0320063461 
 

6 Communicatie  
Ieder jaar zal Stichting VHP Rijnmond haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen 

activiteiten/projecten:  

• Een evaluatieverslag  

• Een kort inhoudelijk financieel verslag  

• Nieuwsbrieven  

Het evaluatieverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. Deze 

prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk evaluatie verslag en de 

nieuwsbrieven vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in het jaar 2020 

-2021 en hoe die activiteiten zijn verlopen. 
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7 Bestuur 
De Samenstelling van het bestuur bestaat uit: 

➢ Voorzitter: Tina Jakoeb 

➢ Ondervoorzitter: Ramkrishna Nathie 

➢ Penningmeester: Chhattradharie Sharma Anroedh 

➢ Secretaris: Johan Ashwienkoemar Sewnath 

 

Samenwerkingen en lidmaatschappen 

Onze stichting werkt samen met VHP Nederland in Nederland en de politieke Partij VHP in 

Suriname. 
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8 Begroting 2021   

 
2021 Begroting 
 

BATEN 
  

 
  

 
  

 €5.750,- 
 

Totaal baten 
  

   

LASTEN 
  

 
  

 
  

 
  

 €5500,- 
 

Kosten  
  

   

RESULTAAT 
  

   

RESULTAATSBESTEMMING 
  

   

Toevoeging/onttrekking aan: 
  

Overige reserves €280,- 
 

Totaal €530,- 
 

   

 

Extra uitleg:  

Baten: De jaarlijkse contributie vanuit de ledenbestand bedraagt Euro 500,00. Extra donaties vanuit 

dezelfde ledenbestand bedraagt Euro 1.250,00. Donaties uit niet-leden bestand ( eenmalige 

schenkingen )bedraagt Euro 4.000,00 

Lasten: De grootste kosten voor Stichting VHP Rijnmond zijn de logistieke - &amp; transport 

(scheepvaart) kosten. De logistieke – en transportkosten bedragen Euro 5.500,00. 

Toevoeging: De banksaldo van Stichting Rotterdam Rijnmond was 31 december 2020 Euro 280,00 

(afgerond) 


