
BELEIDSPLAN (ANBI PROOF)     

  

Stichting Proplan:  

De stichting is opgericht op 10 juni 1997 in Alphen aan den Rijn. Formeel nog steeds de zetel als statutaire 

vestingplaats. (postadres: Postbus 2150, 2400 CD Alphen aan den Rijn) De activiteiten vinden vanaf 1999 plaats 

vanuit het servicecentrum voor NGO's De Baanderij aan de Industriestraat 1 te Gouda wat ook het postadres is.  

De stichting is door de overheid erkend als een ANBI en heeft sinds 2018 Ook een CBF erkening. 

Doel 

Stichting Proplan wil middelen en mogelijkheden aanreiken voor de allerarmsten waardoor het voor hen (weer) 

mogelijk wordt hoop voor de toekomst te krijgen ongeacht geloof, ras of etniciteit. We doen dit vanuit onze chr. 

identiteit wat ons daartoe oproept en motiveert. 

 

Werkwijze 

Op een kostenbewuste en no nonsens wijze de geld en middelen inzetten waardoor de hulp in welke vorm ook 

geboden een maximaal effect heeft. 

Er van bewust zijn en dit bewustzijn aanmoedigen dat donaties aan Proplan geld is voor de hulp en niet voor 

financieren van overheadfactoren.  

Uitvoering 

Het in de statuten van Stichting Proplan vastgelegde doel is: 

a. het steunen van en/of participeren in kerkelijke, levensbeschouwelijke, humanitaire, charitatieve, culturele, 

wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, organisaties en/of activiteiten, alsook het scheppen, 

steunen en/of in stand houden van fondsen en middelen daarvoor; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

In de praktijk 

De focus van het werk ligt in voormalig Joegoslavië, met name in de republiek Bosnië Herzegovina.  

Met inzet van vrijwilligers aldaar uit Nederland als ter plekke wordt o.a. gewerkt aan:. 

- Voor kinderen is het van groot belang dat ze naar school kunnen. Vaak staat de armoede in de weg en is er 

  geen geld voor de aankoop van schoolspullen en of een buskaart. Door deze aanpak hebben kinderen toekomst 

  en mogen zien dat het helpt.  

- Vervoersproblematiek helpen oplossen waar geen ambulance is of kinderen door gebrek aan vervoer niet naar 

school kunnen. - Voedselpakketten aan de allerarmsten 

- bezoekjes aan extreem eenzame ouderen. 

- een (micro)krediet voor de aankoop van landbouwmateriaal, koeien, of schapen, het inrichten 

  van een werkplaatsje voor een bedrijfje 

- het zorgen van een dak boven het hoofd die dit niet hebben door de verbouw of bouw van een huis / huizen. 

Verkrijgen financiële middelen 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

a. subsidies en donaties; 

b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

c. uitgeven nieuwsbrieven met informatie over bestaande en nieuwe projecten met een oproep tot ondersteuning 

van een concreet project danwel om overige inzet te te ondersteunen. 

d. Acties, spreekbeurten en benefietconcerten 

e. alle andere verkrijgingen en baten. 



 

De stichting heeft niet ten doel winst te maken. Alle ontvangen bedragen worden uitgegeven in overeenstemming 

met het doel van de stichting. Het kan zijn dat er een bestemmingsverplichting is van gelden op de rekening van 

Proplan om een project mogelijk te maken. Echter, het onnodig vasthouden van fondsen zonder bestemmingen 

vindt NIET plaats.  

Stichting Proplan initieert en of werkt samen aan de ondersteuning van concrete, zichtbare projecten van nuttige 

instellingen die werkzaam zijn in voormalig Joegoslavië. In het algemeen pleegt Stichting Proplan dus geen grote 

bedragen te schenken indien daarvoor geen aanwijsbare besteding bestaat. Er is een beleid dat uitgaven 

zichtbaar gemaakt moeten worden en hiervoor is een eigen veldwerker aanwezig, werkzaam op vrijwillige basis 

en hiervoor geautoriseerd. 

In uitvoering en toekomstplannen: 

Middels geld en goederen voor ruim 1 miljoen gezorgd voor een Zorgcentrum in Potocari, gemeente Srebrenica 

t.b.v. de Weduwen van Srebrenica. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met onze partner MFS Emmaus.  

De bouw vindt plaats in drie fases. Fase één is afgerond, (grondaankoop, vergunningen, tekeningen en de bouw 

van een medisch centrum voor iedereen toegankelijk) 

Fase twee zijn alle dienstgebouwen en een bewoners complex van 38 appartementen.  De bouw hiervan is op 

16-07-2019 gestart. Bedoeling is dat fase twee eind 2021 klaar moet zijn. Vervolgens start fase drie, de bouw van 

acht woningen voor elk vier personen per woning voor hen die nog redelijk zelfredzaam zijn.  

 

Van het totaal bedrag van € 1.604.500 voor fase twee staat Stichting Proplan garant voor een bedrag van  

€ 1.050.500; Het andere (een derde) deel komt uit het land zelf. Doel is de fondsenwerving op 28 mei 2021 

hiervoor met een slot benefietconcert af te ronden.  

Gezien de omvang van dit project zijn zal er in 2021 geen financiële ruimte zijn voor nieuwe projecten.  

Op onze website is tot in detail dit project te zien en te volgen.  

 

 

 


