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Inleiding 

Stichting Benjamin is opgericht vanuit een particulier initiatief. De 
oprichter, Cees Dros, een gepensioneerd zakenman werd in 1930 

geboren. Als drie maanden oude baby werd hij geadopteerd door een 
ouder echtpaar van 54 en 64 jaar. Zijn pleegouders verleenden onderdak 
aan Joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog en om de 

veiligheid van hun pleegkind te kunnen garanderen, werd hij tijdelijk in 
kindertehuizen geplaatst. In zijn succesvolle jaren heeft hij zich financieel 
ingezet om kansarme kinderen uitzicht te bieden op een betere toekomst.  

Een ooit door hem gedane belofte heeft hij via Stichting Benjamin 
gestalte gegeven. Helaas is hij in 2012 overleden.  
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1. Missie en Visie, Beleid en Strategie 

1.1 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.   

1.2 Missie  

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

de piramide van Maslow. 
 

1.3 Beleid en strategie 

 

1.3.1 Huidige situatie en ontwikkelingen in de regio 2017-2021 

 
Stichting Benjamin is actief in de landen Kenia, Tanzania en Indonesië 
(Bali) waar diverse projecten worden ondersteund. Verdeeld over 2 regio’s 

Oost Afrika en Bali. 
Kenia:  Stichting Benjamin is actief in Kiambu en Kilifi county. Kenia is 
een land in opkomst, maar helaas nog een heel groot gat tussen een rijke 

toplaag en een grote arme laag. Er is veel corruptie waardoor de rijken 
alleen rijker worden. Het grootste deel van de mensen wonen nog in 
rurale gebieden en zijn afhankelijk van hun oogst. Helaas is er vaak een 

tekort aan water en een tekort aan goede landbouw technieken en kennis. 
Landbouw is de hoeksteen van de samenleving. Indien de landbouw 
efficiënter gaat en meer oplevert, dan zal er geen honger meer zijn en zal 

deze grote groep ook meer te besteden krijgen waardoor andere 
producten en diensten ook meer zullen worden afgenomen en er een 
positieve spiraal ontstaat in de gehele economie. Door de lage 

moraal/opleiding is er veel misbruik, waar meestal kinderen onder lijden. 
Ook is de oude cohesie tussen families, clans, etc. deels weggevallen en is 
men individualistischer. Kenianen voelen zich meer betrokken bij hun 

stam dan hun land wat tot tegenstellingen leidt. Vrouwen krijgen vaak nog 
veel kinderen, vaak met verschillende vaders. Zo is 70% van de gezinnen 
is een 1 ouder gezin (meestal alleen de moeder). Onderwijs en 

voorlichting zijn erg belangrijk bij het bestrijden van armoede en meer 
cohesie binnen de gemeenschappen, zodat er men elkaar meer gaat 
helpen. De trend vanuit de Keniaanse overheid is om kinderen zoveel 

mogelijk in de thuis situatie te helpen en zo min mogelijk kinderen voor 
langer dan 3 jaar in kindertehuizen op te nemen. Het land wordt wel 
steeds meer ontwikkeld d.m.v. wegen etc.       

Tanzania:  Stichting Benjamin is in Tanzania actief in Kagera vlakbij 
Bukoba. In deze regio is over het algemeen genoeg water voor landbouw, 
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echter kennis mist nog vooral op het gebied van voedingsleer. Ook in 
Tanzania is er nog veel corruptie, echter er zijn ontwikkelingen dat die 
meer worden aangepakt. Er zijn geen grote tegenstellingen tussen 

verschillende stammen en meer cohesie tussen landgenoten en 
gemeenschappen, waardoor men elkaar meer helpt. De moraal is hoger 
dan in Kenia waardoor misbruik minder voorkomt. In Tanzania is vooral 

het onderwijs op alle niveaus nog ver achter in vergelijking tot de 
westerse wereld en de omliggende landen. Dit vertaalt zich door in de 
gestage groei van het land. Het land kan vrijwel nog geen eigen 

management laag opleiden. Manager die er zijn die komen vaak uit de 
buurlanden of hebben daar gestudeerd. Door de president is het land 
verder geïsoleerd de afgelopen jaren en is er minder vrijheid om te 

zeggen wat men wilt, nu hij in 2021 is overleden is het onzeker wat er nu 
gaat gebeuren.    
Indonesië: Stichting Benjamin is actief op het eiland Bali. Op Bali is het 

grootste probleem armoede. Men is grotendeels afhankelijk van toerisme, 
wat door een aantal bomaanslagen in het verleden en corona erg is terug 
gelopen. Momenteel groeit dat weer. Er is redelijk veel neerslag en 

toegang tot water. Voeding is over het algemeen geen probleem, echter 
de hoge kosten voor onderwijs wel. Hierdoor sturen ouders hen kinderen 
naar kindertehuizen zodat ze daar naar school kunnen. Echter de reden 

waarom kinderen in Kenia naar een tehuis gaan (ivm gevaarlijke situatie 
thuis), geldt hier niet. Naast onderwijs zijn ook medische ingrepen erg 
duur kijkende naar het inkomen. In Indonesië komen door genetische 

invloeden veel vergroeiingen voor bij kinderen. 
 
2017-2022: Stichting Benjamin heeft zich de afgelopen jaren vooral 

gericht op kansarme (wees)kinderen, waarbij in de meeste gevallen werd 
gekeken naar het holistisch plaatje van opvang in kindertehuizen(voeding, 
onderwijs, (medische)zorg, etc) en een aantal projecten geheel gericht op 

gezondheid en voeding, daarnaast is Stichting Benjamin zich ook gaan 
richten op kinderen en jongeren met een verstandelijke/lichamelijke 
beperking. Het gaat hierbij altijd om reeds bestaande projecten met een 

lokale organisatie, meestal gerund door een westerse persoon. De 
afgelopen 5 jaar heeft Stichting Benjamin ook veel tijd gestoken in 
capaciteitsopbouw binnen de projecten door hun project adviseur die een 

groot deel van het jaar in de projecten doorbrengt. Hierbij valt te denken 
aan een goed georganiseerde transparante boekhouding, duidelijke 
budget en maandelijkse forecast update, beleid en management, 

Monitoring en Evaluatie en rapportage en project management. In deze 
periode zijn er projectbezoeken geweest van projecten bij elkaar om van 
elkaar te leren, algemene vergaderingen en trainingen die door allen 

werden bijgewoond in Oost Afrika. 
 
Op Bali is het kindertehuis eindelijk overgedragen aan een andere 

organisatie Widhya Asih, die het verder gaat gebruiken als kindertehuis, 
waardoor nu de gehele focus op gezondheidszorg ligt daar.  
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1.3.2 Beleid 2022-2026 

Er zullen in de eerst komende jaren geen nieuwe grote projecten worden 
toegevoegd aan de huidige portfolio. Stichting Benjamin streeft in de 
huidige projecten naar continuïteit, stabiliteit, efficiëntie- en 

kwaliteitsverbetering.  
 

Stichting Benjamin wil in de komende jaren doorgaan met 

capaciteitsopbouw om de projecten verder te versterken. Daarbij vinden 
wij het ook belangrijk om samenwerking tussen de verschillende 
gesponsorde projecten te continueren zodat deze projecten van elkaar 

kunnen blijven leren en elkaar versterken en zich eventueel in bepaalde 
onderdelen kunnen specialiseren. Vooral voor projecten die in dezelfde 
regio werken en een vergelijkbare doelgroep hebben. Hierdoor kan 

efficiënter worden gewerkt en met hetzelfde budget meer kinderen beter 
worden geholpen. Ook de manier van rapportage, budgetten en M&E 
zullen verder worden geharmoniseerd, zodat projecten meer op een 

gelijke wijze werken. Net als het gebruik van Apps voor evaluatie en 
impact metingen. Het zal steeds belangrijker worden om de root cause 
(onderliggende oorzaak) te achterhalen van problemen waarin de 

doelgroepen zich bevinden om zo gericht aan oplossingen te kunnen 
werken met kortlopende, doelgerichte interventies.   
 

Om dit te bereiken zal Stichting Benjamin doorgaan met het organiseren 
van trainingen (vooral in Oost Afrika) tussen partner organisaties en cross 
leren tussen projecten. Ook wordt er verder gekeken naar het (verder) 

ontwikkelen van een App die voor alle projecten bruikbaar is. De project 
adviseur zal alle projecten in Kenia en Tanzania regelmatig blijven 
bezoeken en zal maandelijkse review meetings houden ter evaluatie en 

aanpassingen naar het vervolg van het jaar. Ook de project adviseur op 
Bali blijft de projecten monitoren.   
 

 
Stichting Benjamin zal naast de vaste projecten nog 10% van het “vaste 
project” budget vrij maken voor kleine 1-jarige projectaanvragen. Welke 

wel vaker een aanvraag mogen doen, maar jaarlijks worden besproken. 
Deze projecten hoeven niet binnen de vaste regio te vallen, maar wel 
binnen 1 van de volgende drie groepen.   

 
Stichting Benjamin gaat zich op 5 hoofdgebieden richten: 

1. Holistische aanpak kinderen (kortstondig verblijf kindertehuis) 

2. Onderwijs & ontwikkeling en vaardigheden 
3. Medisch (psychisch en fysiek) 
4. Empowerment ouders (economisch en opvoedkundig) 

5. Bewustwording vergroten 
 
In Bali blijft stichting Benjamin zich volledig toeleggen op de medische 

kant via de reeds bestaande projecten zoals de medische bus die 
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verschillende tehuizen en afgelegen dorpen bezoekt en het sponsoren van 
gezichts operaties via het Smilehouse voor kansarme kinderen. 
 

In Tanzania en Kenia gaat Stichting Benjamin zich steeds meer richten 
op korte interventies waarbij het duidelijk is welk probleem speelt, er 
duidelijke doelstellingen zijn en een eind resultaat en evaluatie (impact 

meeting). Hierbij is het ook van belang dat ook de ouders/ verzorgers en 
gemeenschap (incl. overheid) meebetalen en/of meedoen naar 
draagkracht en verantwoordelijk worden gesteld voor het welzijn van hun 

eigen kinderen. Hierbij willen we organisaties meer flexibiliteit geven bij 
hoe zij het geld willen besteden (zolang binnen onze doelgroep en 
doelstellingen), zodat zij het bedrag kunnen gebruiken daar waar de nood 

het hoogst is en er het grootste aantal kinderen kunnen worden geholpen 
met de grootste impact tegen de laagst mogelijke kosten. 
 

Stichting Benjamin doet geen (nieuw)bouw projecten, en richt zich vooral 
op operationele kosten. Daarbij vindt Stichting Benjamin onderhoud 
echter wel erg belangrijk aan de huidige gebouwen.  

 
 
 

2. Structuur van de stichting 
 

2.1 Inkomsten 

De inkomsten komen bij 1 sponsor vandaan onze moederstichting.  
Na overleg is het mogelijk voor Nederlandse donoren die dezelfde 

projecten ondersteunen om bedragen aan Benjamin over te maken, i.v.m. 
ANBI status, zodat die 1 op 1 aan het desbetreffende project worden 
overgemaakt. Echter wil Stichting benjamin wel meer gaan doen aan 

netwerken om samenwerkingen aan te kunnen gaan met andere (familie) 
stichtingen om hen aan huidige partner projecten te linken of aanvragen 
door te sturen die wij niet in behandeling kunnen nemen. Om zo de 

partner projecten te helpen meer sponsor inkomsten binnen te halen om 
zo meer kinderen te kunnen helpen.  
 

2.2 Bestuur Nederland 

2.2.1 Taken en verantwoordelijkheden  

Het bestuur van Stichting Benjamin Nederland bestaat momenteel uit 5 
personen, welke verantwoordelijk zijn voor de (dagelijkse) uitvoering. De 
3 officiële taken van voorzitter, secretaris en penningmeester 

/vicevoorzitter zijn in handen van 3 personen. Verder zijn er 2 
bestuursleden zonder directe taak.  De secretaris is verantwoordelijk voor 
het maken van de agenda en notulen. De voorzitter zit de vergaderingen 
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voor en de penningmeester is eindverantwoordelijk voor de financiële 
afwikkeling zoals administratie en jaarrapport en audit. Verder is er een 
project adviseur, die projecten voor een langere tijd bezoekt om hen te 

controleren maar vooral te begeleiden via capaciteitsopbouw.  
 

2.2.2 Werkwijze 

 

Vergaderen 

Het bestuur van Stichting Benjamin Nederland komt minimaal 3 tot 4x per 
jaar samen, waarin vergaderd wordt over de voortgang van de lopende 
projecten, eventuele nieuwe projecten, de onderlinge samenwerking. De 

vergadering rond september gaat daarbij ook om de budgetvoorstellen 
van de projecten te bespreken en te beoordelen en de eigen 
budgetaanvraag vast te stellen. Over het algemeen krijgen projecten een 

vast bedrag voor de looptijd van hun contract of indien net begonnen een 
groei budget naar prestatie na evaluatie.  
 

Nieuwe projecten 
Besloten is om in de komende jaren geen nieuwe grote projecten aan te 
nemen. Wel is er jaarlijks 10% budget aanwezig voor eenjarige kleine 

projecten. Deze hoeven niet binnen de vastgestelde regio te vallen. Wel 
zal voorrang worden gegeven aan projecten in de regio bij gelijke 
evaluatie. Kleine 1-jarige projecten worden in principe niet door een 

bestuurslid bezocht. Projecten worden beoordeeld naar doelstelling (zie 5 
hoofdgroepen), betrouwbaarheid, innovatie en impact.  

 
Monitoring   
Ieder vast project wordt, naar gelang de fase waarin het project zich 

bevindt, minimaal 1x per 1,5 jaar bezocht. In het begin kan dit oplopen 
tot 2 tot 3 x per jaar afhankelijk van de behoefte van het project/wens 
van Benjamin. Het monitoren van de projecten zal zoveel mogelijk 

verdeeld worden over de verschillende bestuursleden (naar 
beschikbaarheid), zodat alle bestuursleden alle projecten leren kennen en 
ieder er op een andere manier naar kan kijken (binnen doelstellingen en 

richtlijnen van Stichting Benjamin). Ook zal er supervisie en 
capaciteitsopbouw plaatsvinden door een lokale vertegenwoordiger van 
Benjamin, met meerdere fysieke of online meetings.  

 

2.3 Besturen in het buitenland 

2.3.1 Stichting en bestuur Benjamin Bali en Kenia 

Beide besturen zijn opgeheven, er is voor gekozen om lokale controle te 
houden door project adviseurs in zowel Oost Afrika en op Bali, echter 
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sponsering wordt rechtstreeks overgemaakt op jaarbasis of kwartaal 
basis.   
 

 

3. Manier van werken/Beleid 

3.1 Doelstellingen 

 
Wat:  
Het ondersteunen van lokale projecten voor kansarme (wees)kinderen  

financieel en/of dmv kennisoverdracht (capaciteitsopbouw).  
 
Hierbij kan worden gedacht aan de volgende onderdelen: 

Eenmalige sponsoring (ruimte voor nieuwe aanvragen) 
Eenmalige projecten die een looptijd hebben van minder dan 1 jaar 
kunnen een aanvraag doen voor maximaal 10.000 Euro. 

1. Educatie: verbeteren en toegang tot onderwijs, 
kleding/lesmaterialen/examens/etc. 

2. Medisch: Operaties van kinderen, verbeteren algehele gezondheid 

kinderen (bv ook fysio), voorlichting en psychische/mentale 
gezondheidszorg (zoals counseling). Dit kan ook voor volwassenen 
zijn indien zij door hun ziekte geen zorg kunnen dragen voor hun 

kinderen.  
3. Family empowerment: economisch en sociale empowerment van 

gezinnen naar zelfredzaamheid. 

4. Creëren van bewustwording voor de problemen van bepaalde 
doelgroepen.  

5. Renovatie of aanschaf van middelen gericht op een van de 
bovengenoemde 3 punten.   

Structurele sponsoring (geen nieuwe projecten) 

1. het ondersteunen van projecten in zijn geheel of deels in hun 
exploitatiekosten welke passen binnen de vier genoemde groepen. 
Dit kan zijn op basis van een sponsoring per begunstigde voor een 

bepaalde interventie (aan de hand van kostprijsberekening per 
begunstigde) voor een x aantal begunstigden.  

2. Hierbij geven wij de voorkeur aan gedeelde sponsoring van 

projecten zodat die niet van een donor afhankelijk zijn. Benjamin wil 
niet meer dan 50% van de totale budget bekostigen. 

 

Het is niet het doel van Stichting Benjamin om zelf projecten op te gaan 
zetten en daar lokale partners bij te zoeken. Het gaat altijd om reeds 
bestaande projecten, of projecten in oprichting door een externe 

organisatie.  
 
Waarom: 
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Op de wereld zijn nog steeds, heel veel kinderen die opgroeien in een 
ongelijke, onveilige situatie, zonder verzorgers, met een gebrek aan 
voeding, gezondheidszorg en onderwijs. Er worden steeds meer 

persoonlijke initiatieven opgezet in diverse landen, die 1 of meerdere van 
deze onderwerpen willen verbeteren. Hiervoor zijn fondsen nodig.   
 

Wanneer: 
Een structureel project wordt na een positief besluit door project 
adviseur en bestuur (na bestudering van het projectplan) eerst voor 1 

jaar gesteund met een optie tot verlenging met 1 jaar of 3 jaar. In het 
projectplan moet een duidelijke exit strategie staan, wanneer de 
doelstellingen zijn behaald.  

 
Waar: 
Projecten kunnen wereldwijd worden gevonden of hulp aanvragen, echter 

voor een goede bestuurbaarheid/monitoring van de projecten is gekozen 
om alle vaste projecten te bundelen. Er is gekozen voor 2 gebieden: 
1. Indonesië (Bali) 

2. Oostelijk Afrika (Tanzania, Kenia) 
 
Eenmalige kleine projectaanvragen worden wel vanuit buiten deze regio’s 

in behandeling genomen. Echter bij gelijke evaluatie wordt de voorkeur 
gegeven aan projecten van binnen de regio.  
 

 
Wie: 
De aanvraag naar het ondersteunen van een project, zal altijd vanuit het 

project moeten worden gedaan. 
 
Doelgroep: 

Kansarme (wees)kinderen* in de leeftijd tussen 0-18 jaar**. 
 
* 

Kansarme kinderen, zijn kinderen uit families die niet in staat zijn, om de 
kinderen te voorzien in hun basis behoeften (eten, drinken, veiligheid, 
gezondheidszorg en scholing). De nadruk ligt hierbij op weeskinderen 

(zonder ouders, of met nog 1 ouder).  
 

**  

Indien het kind nog niet op eigen benen staat bij het bereiken van de 18 
jaar, zal het kind nog verder worden gesteund tot na het behalen van een 
middelbare school diploma/vakopleiding/ vervolg operatie. Echter er 

worden geen nieuwe kinderen meer aangenomen ouder dan 18 jaar. 
 
Hierbij zijn er ook interventies die indirect kinderen in deze doelgroep 

helpen maar direct aan de ouders/verzorgers worden gegeven. Deze zijn 
toegestaan, echter alleen indien er 1 of meer kansarme kinderen volledig 
van deze persoon afhankelijk zijn.     
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Wie doet wat: 
Projecten worden geleid door lokale initiatieven/organisaties (met 
voorkeur een Westerse inbreng/management). Wij zorgen (deels) voor de 

fondsen en vaak ondersteunen we de projecten met kennis en 
begeleiding.   
 

3.2 Succes factoren/indicatoren 

Voor Stichting Benjamin zijn een aantal succesfactoren van belang. 
1. Het project heeft een projectplan en strategisch beleid, met 

duidelijke doelen en een plan hoe deze doelen te behalen. Jaarlijks 

worden jaarplannen gemaakt en jaarbudget. 
2. Het project heeft naast een positieve invloed op de directe 

doelgroep ook invloed op de omgeving en draagt bij een verbetering 

van de lokale economie/welvaart doordat materialen en producten 
vooral lokaal worden aangeschaft en de werkgelegenheid door het 
project een stimulans krijgt.  

3. het project mag geen negatieve invloed/bijeffecten hebben op de 
lokale situatie en dient een groot draagvlak te hebben onder de 
lokale bevolking en bestuurders(chief, burgemeester, dorpsoudsten, 

etc). 
4. Het project is de best mogelijke oplossing voor de lokale situatie, 

overeenstemmend met de cultuur, en in het belang van het kind 

overeenkomstig het verdrag voor de rechten van het kind. Dit 
betekent dat eerst gekeken wordt dat het kind in een thuis situatie 
opgroeit (bij ouders,1 ouder, directe familie, een gastgezin, een 

gezinshuis, een kinderdorp of een kindertehuis in deze volgorde). 
5. Het heeft de voorkeur de hulp naar het kind te brengen ipv het kind 

naar de hulp. Over het algemeen is veiligheid, bij afwezigheid, het 

moeilijkst naar het kind te brengen, aangezien hiervoor een 
gedragsverandering bij de ouders/verzorgers nodig is of soms zelfs 
een culturele verandering.   

6. Bij plaatsing buiten de familie situatie/leefomgeving is het van 
belang dat het kind wel contact houdt met zijn 
ouders/familie/leefomgeving en religie en dat alle acties erop gericht 

zijn het kind terug te plaatsen bij de familie/ouders. Natuurlijk 
alleen, als dit in het belang van het kind is.  

7. Het kind moet vrij zijn in het behouden en beoefenen van zijn 

religie, aangezien dit belangrijk is om terug te keren in het gezin. 
8. Het project is transparant en communiceert tijdig en volledig over 

zowel successen als mislukkingen.  

9. Het project gebruikt het concept van quality management, en 
evalueert (zichzelf) constant en voert verbeteringen in en werkt 
innovatief.  
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3.3 Budget en overheadkosten/onkostenvergoeding 

 
Het is statutair niet mogelijk om bestuursleden een salaris te betalen voor 

hun bestuurswerkzaamheden, echter voor andere werkzaamheden kan er 
wel iemand in dienst worden genomen tegen betaling.  
 

Bestuursleden kunnen hun onkosten gemaakt voor de stichting declareren 
zoals: 

1. Reiskosten (vliegtuig, km vergoeding € 0,19/km, taxi) 

2. Verblijfskosten (hotel en maaltijden, of bij verblijven in een project 
een vaste vergoeding per dag afhankelijk van het land) 

3.  Onkosten voor  enveloppen, papier en inkt 

4. Portokosten. 
 
Verdere overheadkostenzijn kosten zijn: 

1. Promotionele kosten (Website, visitekaartjes, etc)  
2. Beheerskosten: Accountantskosten/administratie/notariskosten 
3. Communicatie kosten 

4. Advies/Legal/contracten ondersteuning (advocaatkosten) 
5. M&E kosten (supervisie en capaciteitsopbouw) 

 

 
Hieronder een indicatie van de kostenopbouw procentueel. 

 Onderdeel % vh budget 

1 Projecten vast 80% 

2 Eenmalige projecten 8% 

3 Capaciteitsopbouw 6% 

4 Monitoring en evaluatie 4% 

5 Algemene kosten 1% 

6 Onvoorzien 1% 

7 Totaal budget 100% 

1. Bestaande projecten met 1 tot 3 jarige contracten. 
2. Nieuwe eenjarige projecten. 

3. Projectbegeleider voor capaciteitsopbouw, initiëren van 
samenwerking projecten en trainingen.  

4. Reiskosten en verblijfskosten, rapportages en supervisie 

5. Website, drukwerk, papier, portokosten, accountants kosten, 
notariskosten, etc. 

6. Onvoorzien voor het opvangen van prijsstijgingen, wisselkoers 

schommelingen, etc. Indien niet gebruikt wordt het bedrag 
gereserveerd voor het volgende jaar. 
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4. Nieuwe projecten 
Op het moment dat een project of organisatie bij Stichting Benjamin 

aanklopt voor financiering zijn de volgende stappen van belang om tot een 
goede overweging te komen om het project wel of niet te gaan sponsoren. 

4.1 Identificatie 

4.1.1 Beleid, doelstellingen van project organisatie 

Wat is het beleid en de doelstellingen van het project.  Sluiten deze aan 
bij onze eigen doelstellingen, wanneer deze afwijkend zijn zal het project 
niet bij onze stichting passen. Sluit het beleid en doelstellingen ook aan bij 

die van de overheid van het land, waar het project zich bevind. Als er 
geen overeenstemming met de overheid is, is de kans van slagen laag. 
Wat zijn de risico’s van het project en hoe haalbaar zijn de doelstellingen.  

  

4.1.2 Doelgroep  

Dit geld ook voor de doelgroep, het is van belang dat deze overeenkomt 

met de doelgroep zoals wij die hebben geformuleerd. Sluit het project ook 
aan op de behoefte van de doelgroep en vind er een goede beoordeling 
plaats.  

4.1.3 Wat is de behoefte van project 

Wat wil het project graag van ons, is dit een eenmalige financiering, een 
continue financiering of gebruik willen maken van onze kennis/ expertise 
of een combinatie. Sluit deze behoefte aan bij ons beleid en past deze 

behoefte binnen ons budget.    

4.1.4 Bezoek project  

Wanneer bovenstaande onderdelen door het bestuur unaniem als positief 

worden beoordeeld, zal er een project adviseur het project meerdere 
keren bezoeken (min 4 keer). Waarbij deze persoon inzicht krijgt in het 
complete functioneren van het project. Voor eenmalige donaties vindt er 

geen bezoek plaats, behalve als dit in combinatie kan met andere 
projecten. 
 

4.2 Formuleren 

 
Nadat er een positieve aanbeveling en rapportage van project adviseur 
door het bestuur is ontvangen zal de beslissing worden genomen aan de 

hand van het ingeleverde budget en uitgebreid Project Plan op welke 
manier en of Stichting Benjamin het project zal gaan steunen. 



Beleidsplan Stichting Benjamin     

 14 

4.3 Contract fase  

Na deze beslissing zal bij een positief besluit een contract worden 
opgesteld met de gemaakte afspraken ten aanzien van duur van de 
sponsoring, bedragen, termijnen en voorwaarden. 

Hierbij wordt in principe een contract voor eerst een jaar afgesloten, met 
een optie tot een verlenging van 1 jaar tot max 3 jaar (afhankelijk van de 
tussentijdse evaluatie). 6 maanden voor het aflopen van het contract zal 

worden geëvalueerd en besloten om dat contract nogmaals met 3 jaar of 
korter te verlengen wat minimaal 3 maanden voor afloop wordt 
gecommuniceerd. Voor eenmalige projecten wordt direct na positief 

besluit een contract afgesloten of een donatie gedaan zonder contract. 

4.4 Uitvoering en monitoring  

Tijdens de looptijd van het contract zullen er diverse wijze van monitoring 
worden gebruikt. 

Voortgangsrapportage 
1. Vier jaarlijkse (per kwartaal) rapportage vanuit het project, of bij 

korte projecten een voortgangsrapportage en 1 eindrapportage. In 

deze rapportage dient het volgende te worden gerapporteerd: 
a. Financieel: zowel de inkomsten (van alle sponsoren) en totale 
uitgaven te worden weergegeven per periode, met daarnaast het 

budget, het verschil t.o.v. het budget en bij afwijkingen van meer dan 
10% lager of hoger een uitleg per kostenpost. Ligt men in lijn met het 
budget. Daarnaast een overzicht van het budget voor Benjamin en 

hoeveel daar van besteed is.  
b.  Voorgang: de voortgang van het project, ligt men in lijn met de 
planning bij het verwezenlijken van de doelstellingen, eventuele 

aanpassingen in de activiteiten (die geen invloed hebben op het 
einddoel, maar alleen op de werkwijze). Hierbij kan per doelstelling of 
activiteit een korte update worden gegeven in combinatie met de 

doelgroep. 
Financiële rapportage/budget 

1. Maandelijks rapport met budget vs actuele resultaten en aantal 

begunstigden en forecast voor rest jaar met daarbij een 
management brief met uitleg.  

 

 
Bezoek brengen aan het project 
Alle vaste projecten worden in het eerste jaar minimaal 2x bezocht, 

waarvan de 1e keer binnen een half jaar, door zoveel mogelijk 
verschillende bestuursleden van Stichting benjamin. Bij deze bezoeken zal 
de organisatie op alle facetten worden gemonitord en gekeken hoe alles in 

de praktijk werk. Dit is geen controle maar een manier om onze 
interesse/betrokkenheid te tonen in het project en mee te willen denken 
bij het oplossen van eventuele uitdagingen.  
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Van deze bezoeken wordt een verslag gemaakt voor de rest van het 
bestuur van Stichting Benjamin en pas na hun akkoord aan het project 
doorgestuurd.  

Na het eerste half jaar kan reeds een globale beslissing worden genomen 
of het contract na een jaar wordt verlengd met max 3 jaar, of dat de 
sponsoring stopt, of bij te veel twijfel het project nog met 1 extra jaar 

wordt verlengd om tot een goede beslissing te komen. 
Als het project een verlenging van 3 jaar krijgt, wat betekent dat het 
project in lijn ligt met zijn doelstellingen en naar tevredenheid zich 

ontwikkelt, zal het project minimaal nog 2 x in die 3 jaar worden bezocht. 
Eenmalige korte projecten worden in principe niet bezocht. 

 

4.5 Evaluatie fase 

De Evaluatie bestaat uit 2 delen. 

• Een interne evaluatie binnen Benjamin voorafgaande aan de 
evaluatie met het project. 

• Bij het einde van een project zal een laatste bezoek worden 

gebracht waarbij een uitgebreide evaluatie zal plaats vinden aan de 
hand van de gehaalde resultaten. Ook wanneer een project niet is 
afgerond, maar de financiering stopt, zal er een eindevaluatie plaats 

vinden. Hierbij wordt gekeken of alle doelstellingen zijn behaald en 
waardoor eventueel doelen niet zijn gehaald. Ook wordt er 
gesproken over de onderlinge samenwerking (wat ook vaker 

tussentijds aan de orde mag komen), hoe die aan beide zijden 
beleefd is. Als laatste wordt gekeken of er in de toekomst vaker met 
de organisatie/project zal/kan worden samengewerkt. 

• Na deze evaluatie zullen de uitkomsten nog eenmaal worden 
besproken intern met alle bestuursleden van Benjamin. 
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Bijlage Regels Bestuur 
• Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich inzetten en 

handelen in het belang van Stichting Benjamin en diens beleid 
en doelstellingen. 

Bezoeken van projecten 

• Projecten mogen niet door bestuursleden privé worden 
bezocht voordat het bestuur is ingelicht en dit geen negatieve 
invloed heeft op de relatie. 

• Bestuursleden die projecten bezoeken hebben een functie van 
monitoring/evaluatie en mogen aan de hand daarvan een 
rapport met bevindingen en aanbevelingen sturen aan het 

bestuur van Benjamin. Pas na hun toestemming mag dit 
rapport naar het project worden gestuurd. Tijdens het bezoek 
mogen bevindingen in algemene zin worden besproken met 

het project, maar in de vorm van een dialoog. 
Financiële privé hulp 
• Projecten of delen daarvan mogen privé op geen enkele wijzen 

in geld (behalve als daar toestemming voor is van het 
voltallige bestuur) worden gesteund, nog derden/externe 
organisaties via projecten van Benjamin. 

• Kinderen, nog medewerkers van projecten mogen privé geld 
worden gegeven, nog uit naam van Stichting Benjamin. 

Omgang met project (personeel/kinderen) 

• Bestuursleden dienen zich te houden aan de geldende regels 
in alle projecten en indien gewenst daarvoor te tekenen (v.b. 
child protection policy, safeguarding policy) 

• Medewerkers en kinderen dienen allen gelijk te worden 
behandeld.  
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