
Beleidsplan Stichting Benjamin 

Hieronder kunt u de belangrijkste punten uit ons beleidsplan lezen. 
 

Visie  
Een wereld waarin kinderen niet het kind van de rekening zijn, maar voldoende te eten 
hebben, gezond zijn, zich kunnen ontwikkelen op school, gelijk zijn en in een veilige, 
liefdevolle omgeving op kunnen groeien en een eerlijke kans hebben op een toekomst.   

Missie  
Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten met als doelgroep kansarme (wees) 
kinderen financieel en/of dmv kennis, waarbij wordt uitgegaan van de piramide van 
Maslow. 

Doelgroep: 
Kansarme (wees)kinderen in de leeftijd tussen 0-18 jaar. 
 
Regio: 
Wij richten ons momenteel op 3 regio’s: 

1. Oost Afrika (Momenteel Kenia en Tanzania) 
2. Indonesië (Momenteel Bali) 
3. Rusland (nog geen projecten) 

 
Doelstellingen: 

1. Het ondersteunen van lokale projecten voor kansarme kinderen  financieel en/of 
d.m.v. kennisoverdracht (capaciteitsopbouw).  

2. Structurele of eenmalige sponsoring. 
3. Vooral gericht op lopende- en exploitatiekosten dan op aanbouw/renovatie. 
4. Eerst kwaliteitsverbetering dan uitbreiding.  

Nieuwe projecten 
We staan altijd open voor nieuwe projectaanvragen, indien zij voldoen aan onze criteria: 

1. Doelgroep 
2. Regio 
3. Een duidelijk projectplan met meetbare doelstellingen kunnen overleggen 
4. Een transparante, open organisatie zijn 
5. Een lokaal project zijn, waarbij de hulpvraag vanuit de lokale bevolking komt 
6. Als het past binnen ons budget 

 
Werkwijze: 

• Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen welke vermeld staan onder 
”bestuur”. Stichting Benjamin heeft 1 FTE medewerker, verantwoordelijk voor 
het bezoeken, adviseren en controleren van alle projecten.  



• Stichting Benjamin wil niet alleen financieel betrokken zijn, maar ook als partner 
meedenken en doen om gezamenlijk een project succesvol te maken. Dit wordt 
gedaan door meerdere bezoeken van bestuursleden aan de diverse projecten 
iedere jaar, en doordat de vaste medewerker meerdere maanden in ieder project 
doorbrengt, om zo gezamenlijk als partner organisatie te werken aan 
capaciteitsopbouw en verbetering. 

• Jaarlijks in oktober kunnen alle projecten hun budget indienen, die dan 
gedeeltelijk of geheel worden toegewezen. 

• Minimaal 3 x per jaar dienen projecten hun resultaten en voortgang/uitdagingen 
te rapporteren 

• Het bestuur komt 4x per jaar samen om alle lopende zaken te bespreken. 
 
Beloningsbeleid: 
Het is statutair niet mogelijk om bestuursleden een salaris te betalen. Wel kunnen zij 
hun onkosten gemaakt voor de stichting declareren zoals: 

• Reiskosten (vliegtuig, km vergoeding € 0,19/km, taxi) 
• Verblijfskosten (hotel en maaltijden, of bij verblijven in een project een vaste 

vergoeding per dag afhankelijk van het land) 
• Onkosten voor  enveloppen, papier en inkt 
• Portokosten. 

 
Verdere overheadkosten zijn: 

• Promotionele kosten (Website, visitekaartjes, etc.) 
• Verzekeringen  
• Telefoonkosten 
• Accountantskosten/administratie/notariskosten 
• Advies/Legal/contracten ondersteuning (advocaatkosten) 

 
De overheadkosten zijn gebudgetteerd op 2% en mogen maximaal 5% zijn. 
 
 Onderdeel % vh budget 

1 Projecten 72% 

2 Capaciteitsopbouw 10% 

3 Monitoring en evaluatie 7% 

4 Kantoorkosten 1% 

5 Onvoorzien 10% 

6 Totaal budget 100% 

 
Gelieerde organisaties: 



Stichting Benjamin werkt samen met 2 gelieerde organisaties.  
1. Benjamin Foundation Bali 
2. Benjamin Foundation Kenya 

Dit zijn beide op zichzelf staande besturen, echter wel voor een deel bestaand uit 
bestuursleden uit Stichting Benjamin Nederland. Een deel van de lokale projecten wordt 
gesteund via een van deze organisaties. 

 
 

 

 

ENG     “Our policy” 

Policy Benjamin Foundation 

Down here you can find the most important points from our policy. 
 

Vision 
A world, children are not the victim, but where they have enough food, are healthy, are 
able to develop themself via education, are equal and are raised in a safe, caring 
surrounding and get a fair chance to have a bright future.  

Mission 
To support development projects with vulnerable (orphaned) children financially and/or 
by capacity building, using the principles of the pyramid of Maslow. 

Target group: 
Vulnerable (orphaned) children in the age between 0-18 years old.  
 
 
Region: 
We are aiming for 3 regions at the moment: 

1. East Africa (Currently Kenya and Tanzania) 
2. Indonesia (Currently Bali) 
3. Russia (Currently no projects yet) 

 
Targets: 

1. Supporting local projects for vulnerable children financially and/or by capacity 
building.  

2. Structural or one time sponsoring. 
3. Especially focussed on exploitation costs, less on building or renovation. 
4. First quality improvement before expansion.  



New projects 
We always welcome new project requests, if our criteria are met: 

1. Target group 
2. Region 
3. Have a clear project plan, with measurable  targets 
4. Being an organization which is transparent and open.  
5. Being a local project, where the local people have come up with the demand for 

help. 
6. If it fits in our budget. 

 
Our method: 

• The board exist of 5 members, which can be found in “The board”. Benjamin 
Foundation has 1 full time employee, responsible for visiting projects, advising 
them and the board and checking all projects.   

• The Benjamin Foundation wants to be, next to financially involved, also be a 
partner for the supported projects, and think and work together to improve and 
make the project successful, to be able to help the children in the best way.  
Benjamin Foundation tries to do this by being close to the projects. Board 
members visit projects yearly, and our staff member spends several months in 
each project, to work together as partner organization on capacity building and 
improvements.  

• Each year in October all projects send their budget requests, which are agreed 
on partly or entirely.  

• Minimum 3 x per year all projects send a report on their improvements and 
challenges and financial results 

• The board comes together every quarter to discuss all pending issues. 
 
Remuneration policy: 
According to our statutes it is not allowed to pay our board members for their work 
related to the board. But it is possible for them to get their expenses refunded, like:  

• Travel expenses (airplane, km expenses € 0,19/km, taxi) 
• Accommodation expenses (hotel and meals, or if staying in a project a fixed daily 

amount depending of the country) 
• Expenses for stationary. 
• Porto costs. 

 
Other overhead costs are: 

• Promotion costs (Website, business cards, etc.)  
• Insurances 
• Telephone costs 
• Accountants expenses/administration/notary expenses  
• Advice/Legal support/help contracts (lawyer costs) 

 
The overhead costs  are budgeted on 2%  and can go up to a maximum of  5% of the 
total budget. 



 
 Part % ot budget 

1 Projects 72% 

2 Capacity building 10% 

3 Monitoring and evaluation 7% 

4 Office expenses 1% 

5 Unforeseen 10% 

6 Total budget 100% 

 
Allied organisations: 
Benjamin Foundation is cooperating with 2 allied organizations.  

1. Benjamin Foundation  Bali 
2. Benjamin Foundation Kenya 

These 2 organization are both totally independent from Benjamin Netherlands, but 
some of the board members from both NGO’s are also part of the Benjamin 
Netherlands board. A part of the local projects is funded via these allied organizations.   

 
 

 


