BELEIDSPLAN 2017

STICHTING

van

AKAR

ALGEMEEN:
Een aantal jaren geleden is besloten om Stichting Akar af te bouwen en op termijn te stoppen. Door privéomstandigheden en gebrekkige communicatie met het achterland van Indonesië gaat dit langzaam.Met
hulp van onze contactpersoon in Biak en incidentele bezoekers uit Nederland of Duitsland lukt het wel.
Stichting Akar heeft nog een budget, waarmee zij enkele verzoeken voor projecten wil honoreren. Eén
daarvan is afgerond in 2016; wel willen wij het resultaat nog gaan bekijken en spreken over het gerbuik en
behoud daarvan naar de toekomst. Voor een tweede is al een toezegging gedaan. Beide in de periferie van
Indonesië. De afronding hiervan vereist goede communicatie, die helaas moeilijk te bewerkstelligen is
vanuit Nederland. Een bezoek ter plekke zal nodig zijn.
DOELGROEPen DOEL:
Doelgroep: De Papoea's van het eiland Papoeain Indonesië en enkele schenking(-en) aan de bevolking van
Midden-Sulawesi.
Doel: Het bieden van financiële steun bij het verbeteren van de uitgangspositie van de lokale bevolking,
opdat zij zichzelf verder kunnen helpen. Zelfredzaamheid is daarbij de grondtoon.
GELDWERVING:
Ons budget is groot genoeg voor de financiering van de laatste projecten; derhalve doen wij geen moeite
meer om geld binnen te krijgen. Ook de verkoop van artefacten uit Papuais tot stilstand gekomen. De
belangstelling hiervoor is te klein, zodat wij de overgebleven spullen als onverkoopbaar zullen afboeken.
BEHEER VERMOGEN:
Stichting Akar heeft een Betaalrekening en een Rendementsrekening bij de Triodosbank. Deze wordt
beheerd onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur.
BESTEDING:
Ons geld wordt geheel en al gereserveerd voor onze doelgroep. Incidenteel bieden wij ook hulp aan andere
rechtspersonen in Nederland of Indonesië, die zich richten op hulp aan de Papoea's. Een klein percentage
wordt gebruikt voor de kosten van het werk voor Stichting Akar, hetwelk geheel wordt gedaan door
vrijwilligers. Er worden geen lonen of vergoedingen, geén vacatiegelden uitbetaald.
WAT TE DOEN BIJ OPHEFFING:
Een eventueel batig saldo wordt bij opheffing via andere stichtingen zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van Stichting Akar.
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