Jaarplan 2017

Beleid
Begin januari 2017 berichtte de bestuursvoorzitter van The Well Foundation - de heer JanDirk van de Geer - dat hun activiteiten in noord-Ethiopië vanaf 1 januari 2017 overgenomen
worden door Woord en Daad, een stichting op Bijbelse grondslag met hoofdkantoor in
Gorinchem. Aanleiding hiervan is het overlijden in mei 2016 van Henk Jansen, de founder
van The Well Foundation.
Dit houdt in dat een eventueel volgend project in Ethiopië onder leiding van Woord en Daad
zal worden uitgevoerd.
Uitbreiding van de kring sympathisanten, ambassadeurs, donateurs en sponsoren van de
stichting is dringend gewenst. In 2017 zal een tweesporenbeleid ingezet worden, waar
enerzijds het zakelijk netwerk wordt onderhouden, anderzijds naar nieuwe sociale netwerken
wordt gezocht. Het zakelijk netwerk wordt benaderd om stichting KAP bij collegaondernemers aan te bevelen. Om gezamenlijk acties op te zetten met een win-win uitkomst.
Sociale netwerken, voornamelijk jongeren, kunnen naamsbekendheid en fondsenwerving
sterk verhogen. Een noodzakelijkheid om in continuïteit projecten voor veilig drinkwater te
kunnen blijven realiseren. Zeker ook nu giften voor traditionele ontwikkelingsprojecten onder
druk zijn komen te staan ten gunste van de actuele situatie omtrent de
vluchtelingenproblematiek.
Het bestuur zal alle subsidiegevers en sponsoren bezoeken en uitleg geven hoe onze
successen tot stand zijn gekomen, en om te onderzoeken welke activiteiten in 2017 mogelijk
zijn te ontplooien.

Projecten
De stichting heeft zich tot doel gesteld een volgend project voor veilig drinkwater in Ethiopië
te verwezenlijken. Leidraad zijn onze doelstellingen, zoals: zelfredzaamheid, samenwerking
met lokale overheden, passend binnen de sociale structuren, met zorg voor gezondheid en
sanitatie.

Financieel
Het bestuur voorziet een ietwat zwaardere belasting van de operationele kosten, om
(marketing)middelen in te zetten voor de fondsenwerving - ook bij nieuwe doelgroepen - en
het onderhouden van de website.

Begroting 2017
INKOMSTEN
Leden club van 100

€ 2.000,-

Donaties

€ 1.750,-

Diverse activiteiten

€ 3.000,-

Totaal inkomsten

€ 6.750,-

UITGAVEN
Onderhoud website, drukwerk, etc.

€ 3.500,-

Bankkosten

€

Onderhoud diverse projecten

€ 1.500,-

Diverse kosten

€

150,100,-

Totaal uitgaven

€ 5.250,-

Totaal positief resultaat

€ 1.500,-

Activiteiten & communicatie
De geplande activiteiten zijn benoemd in het Activiteiten- en Actieplan 2017. Hierin worden
ook de communicatiemiddelen omschreven.

