BELEIDPLAN SOS SHAAM
DOEL
SOS Shaam heeft als doel zorg te dragen dat inwoners in gebieden met grote armoede en/of slechte
voorzieningen worden voorzien van primaire levensbehoeften, alsmede het verrichten van alle
verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn. SOS Shaam zoekt verbinding op met de Nederlandse en Europese samenleving om dit doel te
bereiken. Om tot haar doel te komen wordt er, in de voorbereiding, geen onderscheid van ras,
geloof, nationaliteit of politieke gezindheid gemaakt.
ONS DOEL VERWEZENLIJKEN
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van kleding, het
verstrekken van voedsel(pakketten), het realiseren van voorzieningen met betrekking tot schoon
water en onderdak, alsmede het (weder)opbouwen van en bijdragen aan educatievoorzieningen.
De middelen worden o.a. gevormd door:
 bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
 subsidies en
 opbrengsten van activiteiten van de stichting
MISSIE
SOS Shaam heeft als missie het verbeteren van de leefomstandigheden voor mensen in gebieden
met grote armoede en/of slechte voorzieningen. Er zijn altijd oorlogsgebieden, gebieden met slechte
infrastructuur en gebieden waar er een tekort is aan primaire levensbehoeften. Door inwoners in
deze gebieden te voorzien van onder andere primaire levensbehoeften wordt de situatie dragelijker.
Daarnaast zal er veel medische hulp nodig zijn. Zowel voor fysieke als geestelijke schade. We streven
naar voldoende humanitaire hulp, vrede en wederopbouw.
VISIE
We voeren onophoudelijk actie voor primaire levensbehoefte en financiële ondersteuning van de
inwoners in (ramp)gebieden met grote armoede en/of slechte voorzieningen.
BESTUURDERS
Stichting SOS Shaam heeft geen winstoogmerk en is puur voor het te realiseren doel opgezet. De
bestuurders ontvangen derhalve geen enkele vorm van loon en/of vacatiegeld. De bestuurders
zetten zich, tezamen met de overige vrijwilligers in om het doel van de SOS Shaam te verwezenlijken.
De oprichters en initiatiefnemers achter SOS Shaam zijn er veel. De in de statuten opgenomen
oprichters (G. Ashruf als voorzitter, R. Muradin als penningmeester en E. Codfried als secretaris)
fungeren als bestuurders maar zijn niet alléén de mensen achter SOS Shaam. Zo kent SOS Shaam een
raad van bestuur die als functie heeft adviezen te geven over de strategie en ontwikkeling m.b.t.
bestaande en nieuwe projecten. Maar ook de betrokken vrijwilligers zijn de mensen achter SOS
Shaam. Ons beeld is dan ook dat ‘een ieder die zijn/haar bijdrage levert is onderdeel van SOS
Shaam!’. Uiteindelijk doen we het met elkaar!
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WELKE WERKZAAMHEDEN VOEREN WIJ UIT?
Ons streven is per kwartaal minimaal één project te initïeren. Dit kan op zowel groot- al kleinschalig
niveau. Onze werkzaamheden t.a.v. het bewerkstelligen van onze doelstelling zijn:
 Inzamelingsacties (van goederen en geld) via sociaal maatschappelijke instellingen, social media,
gebedshuizen, supermarkten en overige organisaties;
 Transporteren van de opgehaalde goederen;
 Benefieten organiseren voor financiële ondersteuning.
HOE WORDEN DE MIDDELEN BINNEN GEHAALD?
Als non-profit organisatie zijn wij afhankelijk van donaties. Vooralsnog wordt er (nog) geen subsidies
aangevraagd en bestaand de middelen derhalve uit:
 Bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren (donaties per bank en
per kas);
 Opbrengsten van activiteiten van de stichting (benefieten en inzamelingsacties).
HOE WORDT ONS VERMOGEN BEHEERD?
De boekhouding (uitgaven en ontvangsten) wordt periodiek bijgehouden door de penningmeester.
Minimaal eens per kwartaal wordt overleg gevoerd tussen de bestuurders waarbij het vermogen (in
en uitstroom van gelden) wordt besproken. Bij financiële steun aan derden (hetzij aan organisaties of
aan personen) is altijd goedkeuring nodig van alle drie bestuursleden. Jaarlijks zal er een jaarrekening
en jaarverslag worden opgesteld en zal tevens worden gepubliceerd op de website welke door een
onafhankelijke accountant zal worden gereviewd.
WAT IS HET BELEID INZAKE DE BESTEDING VAN ONS VERMOGEN?
Om het doel van de stichting te bereiken is het van belang dat zo min mogelijk kosten wordt besteed
aan andere zaken. Vastgesteld wordt dat alleen noodzakelijke kosten, welke door de stichting
verplicht zijn, worden betaald met de gelden die de stichting heeft ontvangen. De besteding van het
overig vermogen dient ten doel te zijn om de missie en visie te verwezenlijken. Bij financiële steun
aan derden (hetzij organisaties of personen) is altijd goedkeuring nodig van alle drie bestuursleden.
Dit geldt ook voor betalingen groter dan € 500,-.
ONS BELONINGSBELEID
SOS Shaam is een non-profit organisatie en heeft geen personeel in dient. Voor alle vrijwilligers (ook
bestuurders) is er geen beloningsbeleid. Ook de bekende vrijwilligersvergoedingen wordt niet
toegepast. Zo kunnen we streven naar een 100% donatie beleid. Een beleid wat er naar streeft om
100% van alle donaties in te zetten op de verschillende projecten. Eventuele kosten gemaakt door
vrijwilligers of bestuurders welke ten behoeve van een project zijn gemaakt worden tegen werkelijk
gemaakte kosten vergoed.

Algemene gegevens:
www.sosshaam.com
www.facebook.com/sosshaam/
sos.shaam@gmail.com
KvK nr.: 67746683
IBAN nr.: NL91 INGB 0007 6100 69
RSIN: 857158958
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