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Rechtsvorm:
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Gemeente Bronckhorst
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62384163
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Contactgegevens
Website:

www.7sensesfoundation.org

Emailadres:

info@7sensesfoundation.org

Adres:
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Bestuur
Samenstelling:

Beloningsbeleid:

Voorzitter:

Vera Maria van Rijn

Penningmeester:

Maarten Alexander Eelderink

Secretaris:

Wieteke de Jong

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Onkosten die zij maken voor de uitvoering van hun functie kunnen zij
declareren.

Wat doet de stichting?
Doelstelling:

Het bevorderen van de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking en het
stimuleren van sociaalondernemerschap wereldwijd, en voorts het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Focus:

Het bevorderen van actieonderzoek (“Participatory Action Research”)

Organisatie:

De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur. De bestuursleden dragen
zorg voor alle activiteiten van de Stichting. Het bestuur vergadert hiertoe
minimaal zes maal per jaar.

Inkomsten:

Fondsenwerving wordt op de volgende manieren uitgevoerd:
•

de Stichting staat open voor donaties, zowel voor specifieke projecten
(“geoormerkte donatie”) als algemene donaties;

•
Beheer van de gelden:

financieringsaanvragen aan derde partijen voor specifieke projecten.

De gelden worden beheerd door de penningmeester en beschikbaar
gesteld aan de projecten conform de planning van die projecten.

Besteding van de gelden:

De Stichting besteedt verworven gelden aan:
1. Actieonderzoek ofwel ‘de 7Senses Challenge’
Hierbij sponsort de Stichting de door het bestuur geselecteerde
actieonderzoeken voor 50% van de kosten. De overige kosten worden
door de uitvoerders van het onderzoek zelf gedragen.
2. Vervolgprojecten van het actieonderzoek
Hierbij sponsort de Stichting de door Stichting 7Senses geselecteerde
vervolgprojecten die naar aanleiding van bovengenoemd
actieonderzoek (Challenge) zijn ontstaan, voor 50% van de kosten. De
overige kosten worden door de lokale bevolking gedragen
3. Zelfstandige, lokale initiatieven
Het gaat hier om eenmalige acties, aangedragen door
actieonderzoekers of lokale mensen. De Stichting ondersteunt alsdan
het lokale initiatief met het volledig of gedeeltelijk benodigde bedrag.

Beoordelen van Challenges:

Voorstellen voor uit te voeren “7Senses Challenges” woorden vooraf
beoordeeld door het bestuur van de Stichting. Pas na goedkeuring komt
een Challenge in aanmerking voor financiering.

Verslag van activiteiten
Oprichting

De Stichting is opgericht op 12 januari 2015.

Opbouw van de stichting

Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van de opbouw van de
organisatie. Belangrijk daarbij was het verkrijgen van de ANBI-status en
het opzetten van de website.

Goedkeuring Challenges

De volgende Challenges zijn door het bestuur beoordeeld en
goedgekeurd:
•

Female Rights Challenge (Kisii, Kenia)

•

Education & Talent Challenge (Nairobi, Kenia)

•

Female Entrepreneurship Challenge (Nairobi, Kenia)

De uitvoering van deze Challenges staat gepland voor voorjaar 2016.
Fondsenwerving

Er is een start gemaakt met fondsenwerving voor bovengenoemde
Challenges.

Resultatenrekening 2015
Inkomsten
Donaties

Uitgaven
€

Subtotaal

€

Totaal:

€

1.400,00

1.400,00
1.400,00

Administratie

€

363,00

Bank

€

30,05

Communicatie

€

10,27

PR

€

25,32

Vergaderen

€

185,80

Subtotaal

€

614,44

Pos. Saldo

€

785,56

Totaal:

€

1.400,00

Balans 2015
Debet

Credit

Financiële activa

€

-

Vermogen

€

878,27

Debiteuren

€

1.452,39

Crediteuren

€

574,12

Totaal:

€

1.452,39

Totaal:

€

1.452,39

