Beleidsplan 2021-2023

Stichting
Mercy International Zoetermeer

Inleiding
Mercy International Zoetermeer houdt zich bezig met het inzamelen van geld ter
ondersteuning van de House of Mercy Foundation (HOMF). HOMF beheert in Thailand, bij
de plaatsen Phetchabun, Khon Kaen en Phrae onderkomens voor kansarme kinderen en
biedt hen 24/7 opvang, begeleiding, dagelijkse zorg en onderwijs. Zij voeren bij voldoende
beschikbare financiële middelen en mankracht onderhouds- en uitbreidingsprojecten uit.
In 2020 hebben wij het tweede deel van het budget à € 15.000,- tbv de renovatie van een
van de jongenshuizen gedoneerd. Ons volgende doel is de renovatie van nog een huis.
We hopen dit spaardoel van € 20.000,- in 2023 te behalen.
Een groot deel van dit budget zal gefinancierd worden uit reeds lopende overeenkomsten
“periodieke gift in geld”, het overige deel hopen we met spontane giften te vergaren.
Daarnaast hopen we in 2022 een paar kinderdorpen te bezoeken om zo de voortgang te
zien en vrijwilligerswerk te doen.

Missie, visie en strategie
In 2004 heeft een groep mensen uit Nootdorp het plan opgevat iets te willen betekenen
voor mensen met mindere leefomstandigheden in Azië. Na meerdere bezoeken aan de
kinderdorpen van House of Mercy Foundation in Thailand heeft de voorzitter samen met
de toenmalige secretaris en penningmeester in 2011 de stichting Mercy International
Zoetermeer opgericht om zo de Thaise stichting beter van nut te kunnen zijn. De missie
van de Thaise en Nederlandse stichting is om benadeelde kinderen een kans te geven om
zich naar hun beste vermogen te kunnen ontwikkelen. Wanneer de kinderen in een
veilige en liefdevolle omgeving kunnen opgroeien en naar school gaan, hebben zij in de
toekomst meer mogelijkheden om in hun eigen onderhoud te voorzien en de
samenleving vooruit te helpen.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Mercy International Zoetermeer is:
•

Het steunen van kinderen zonder stabiele thuissituatie die in Thailand worden
opgevangen door House of Mercy Foundation (HOMF).

Strategie
HOMF beheert in Phetchabun, Khon Kaen en Phrae onderkomens voor kansarme
kinderen en biedt hen opvang, begeleiding, dagelijkse zorg en onderwijs. Zij voeren bij
voldoende beschikbare financiële middelen en mankracht onderhouds- en
uitbreidingsprojecten uit.

Stichting Mercy International Zoetermeer ondersteunt HOMF door financiën voor deze
projecten beschikbaar te stellen.
Huidige situatie
Vanaf de oprichting in 2011 zijn diverse projecten gerealiseerd:
•
•
•

songthaew (pick-up truck voor het vervoer van meerdere personen)
bouw en inrichting van een extra verdieping voor studenten op een van de
bestaande huizen (Holland House)
bouw van een nieuw meisjeshuis in Khon Kaen

Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag overgemaakt voor de dagelijkse kosten zoals
voedsel, kleding, elektriciteit en voor de kerstviering.
Door persoonlijke omstandigheden heeft de stichting de afgelopen 3 jaar een moeilijke
tijd gehad. Momenteel heeft het bestuur een nieuwe secretaris en penningmeester die
gedreven zijn de kinderdorpen te ondersteunen. Met o.a. de vernieuwde website hopen
we meer aandacht voor de stichting te vragen en donateurs enthousiast te maken voor
het werk van HOMF.
Activiteiten van de organisatie
In 2020 hebben wij het tweede deel van het budget à € 15.000,- tbv de renovatie van een
van de jongenshuizen gedoneerd. Vanwege COVID-19 is dit project nog niet helemaal
gerealiseerd met name door gebrek aan mankracht. Wij sparen nu voor het volgende
doel: de renovatie van een tweede huis. We hopen dit spaardoel van € 20.000,- in 2023 te
behalen.
Wanneer de omstandigheden het toelaten (denk bijvoorbeeld aan COVID-19), willen we
in 2022 minimaal 1 kinderdorp bezoeken om te zien of er blijvend vooruitgang wordt
geboekt en om ter plekke fysiek bij te dragen aan het onderhoud.

Organisatie
Stichting Mercy International Zoetermeer is opgericht op 20 oktober 2011 en is gevestigd
aan Hebriden 64 (2721KK) te Zoetermeer.
De stichting is aangemeld bij de Kamer van Koophandel met nummer 53824229.
De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Het RSIN (Rechtpersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is
851032758.

Bestuur
Het dagelijks bestuur van stichting Mercy International Zoetermeer bestaat uit de
volgende personen:
•
•
•

Voorzitter mevrouw A.L. Doorn uit Zoetermeer
Secretaris mevrouw L.H. Poot uit Spijkenisse
Penningmeester mevrouw E.L. Struijk uit Spijkenisse

Er is geen familiaire band tussen de bestuursleden.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Bezoeken aan
de kinderdorpen in Thailand worden door de bestuursleden zelf bekostigd.
Taken van de voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de stichting. De rol omvat voornamelijk de dagelijkse
leiding van het bestuur. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:
• De leiding nemen bij vergaderingen
• De verschillende bestuurstaken coördineren
• Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld
• De uitvoering van de bestuurstaken controleren
Taken van de secretaris
De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij documenteert het handelen van het
bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld. Hieronder
vallen onder andere de volgende taken:
• De ingekomen stukken archiveren
• Notuleren bij vergaderingen
• Brieven en (pers)berichten schrijven voor de stichting
Taken van de penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken voor de stichting. Hij of
zij beheert het geld en voert onder andere de volgende taken uit:
• Bijhouden van het kasboek
• Verrichten van betalingen
• Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting
• Het financieel jaarverslag opstellen
Het bestuur besluit gezamenlijk welk nieuw project financieel ondersteund wordt als het
bestaande spaardoel is behaald.
Werknemers
Stichting Mercy International Zoetermeer heeft geen werknemers in dienst. Zij maakt in
geval van evenementen wel gebruik van vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financiën
Stichting Mercy International Zoetermeer ontvangt haar inkomsten door middel van
giften/donaties. Deze giften/donaties worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren
en kerken en soms bedrijven.
De stichting beheert haar eigen zakelijke rekening met nummer NL02 INGB 0005604159.
De penningmeester houdt de giften en bankkosten bij in een kasboek en maakt na einde
van het boekjaar de balans op.
Het werven van gelden
Stichting Mercy International Zoetermeer werft gelden door te vertellen over de
omstandigheden in de kinderdorpen en (toekomst)plannen van HOMF. Via onder andere
de website, facebook, presentaties aan groepen en mailingen aan ons netwerk delen we
onze inzichten en ervaringen en sporen mensen aan kinderen te sponsoren en/of bij te
dragen aan het spaardoel.
Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Mercy International
Zoetermeer.
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats aangewend als
financiële ondersteuning van House of Mercy Foundation in Thailand.
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om
bankkosten te compenseren.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Om op transactiekosten te besparen wordt
gestreefd naar 1 overboeking van het gespaarde geld per jaar. Bij eventuele
vooruitbetaalde bedragen of wanneer projectdoelen nog niet zijn behaald,
worden deze posten overgeboekt naar het volgende boekjaar.

