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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
Goedkeuring projecten

Het volgende project is door het bestuur beoordeeld en goedgekeurd:


Lionfish Trapping Pilot (Saba)

Dit project is uitgevoerd in 2018.
Financiering projecten

De volgende projecten hebben financiële ondersteuning ontvangen vanuit
Stichting 7Senses:

Fondsenwerving



Father-Involvement Challenge (Hammanskraal, Zuid-Afrika)



Work Integration Challenge (Malmö, Zweden)



Lionfish Trapping Pilot (Saba)



De fondsenwerving voor Challenges, die in het voorjaar van 2018 zijn
uitgevoerd, is afgerond. De crowdfunding campagnes uit 2017
hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.



Voor de Lionfish Trapping Pilot heeft Stichting 7Senses een donatie
ontvangen van Innofonds (onderdeel van Wereld Natuur Fonds).

Resultatenrekening 2018
Inkomsten

Uitgaven

Donaties en giften

€

10.000,00

Subtotaal

€

10.000,00

Uit 2016 beschikbaar voor proj.

€

11.350,49

Neg. Saldo

€

155,33

Totaal:

€

21.505,82

Bank

€

165,33

Projecten

€

14.356,62

Subtotaal

€

14.521,95

Gereserveerd voor proj. 2018

€

6.983,87

Totaal:

€

21.505,82

Vermogen

€

(-) 83,94

Crediteuren

€

Totaal:

€

Balans 2018
Debet

Credit

Financiële activa

€

Debiteuren

€

Totaal:

€

(-) 83,94
(-) 83,94

(-) 83,94

