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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Nooit Alleen.
In dit beleidsplan geven wij u een helder beeld van onze doelstellingen en activiteiten. Dit beleidsplan geeft u ook inzicht in de werving en het beheer van de fondsen van
Stichting Nooit Alleen, alsmede de plannen voor de toekomst.
Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de Stichting en in het bijzonder
voor onze (potentiële) donateurs.
Tegelijk biedt het Stichting Nooit Alleen een kader waarbinnen zij het beleid
de komende jaren (2012– 2015) verder vorm zal geven.
Sinds de oprichting van Stichting Nooit Alleen zijn we in beweging en
ontwikkelen we ons. Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid.
Die inzichten hebben we verwerkt in ons beleidsplan.
De komende jaren willen we Stichting Nooit Alleen verder laten groeien.
Deze ambitie vraagt veel van de donateurs, de vrijwilligers, maar vooral van het
bestuur van Stichting Nooit Alleen.
“Elk mens dat aan kanker dood gaat is één te veel en elk mens dat geholpen
wordt, is de moeite dubbel en dwars waard”

Het bestuur van de Stichting Nooit Alleen

Claudia Castelen,
Voorzitter

1.

Inhouds Opgave
VOORWOORD
1. INLEIDING
2. DOELSTELLINGEN VAN STICHTING NOOIT ALLEEN
2.1 Missie en doel
2.2. Aanpak
2.3 Waarom kiezen voor Stichting Nooit Alleen
Duurzaam resultaat
Financieel beleid
3. ORGANISATIE
3.1. Het bestuur
3.2. Gedragscode
3.3. Vergadercyclus
3.4. Vrijwilligers
3.5. Financieel jaarverslag
3.6. Lokale organisatie
3.7. Samenwerking (Aanpak)
4. UITVOERING
4.1 Inleiding Gezondheidszorg in Suriname
4.2.Voorlichting
4.3. Hulp bieden
4.4. Omvang van de projecten
5. COMMUNICATIE
5.1. Inleiding
5.2. Website
5.3. Nieuwsbrief
5.4. Informatiemateriaal
6. FINANCIEN
6.1. Wijze van gelden werven
6.2. Financieel beleid
7. TOEKOMST
7.1 Een officiële organisatie in Suriname
7.2 Het werven van sponsors
7.3 Het binden van ambassadeurs

1. INLEIDING
.1
.3
.4
.4
.5
.5
.5
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.7
.7
.7
.7
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.10
.10
.10
.10
.11
.11
.11
.11
.11

Ieder mens verdient een menswaardig bestaan, maar in een ontwikkelingsland als
Suriname is dit echter niet van zelfsprekend, omdat er vooral op het gebied van
gezondheidszorg goede voorzieningen ontbreken.Een ziekte als kanker is vaak
onbespreekbaar in de Surinaamse gemeenschap. Patiënten kunnen hierdoor gemakkelijk
in een sociaal isolement terecht komen, met alle gevolgen van dien.
In tegenstelling tot patiënten in Nederland kan niet iedereen in Suriname aanspraak
maken op gezondheidszorg. Voor sociaal zwakkeren zijn mogelijkheden tot medische
hulp minimaal of zelfs onbereikbaar. Zij maken hierdoor vaak geen schijn van kans om
zich te laten voorlichten of behandelen.
Stichting Nooit Alleen strijdt tegen kanker, juist door deze groep te ondersteunen. Ze
mogen weten dat ze niet alleen zijn!

3.

2. DOELSTELLINGEN VAN STICHTING NOOIT ALLEEN
2.1 Missie en doel

2.3 Waarom kiezen voor Stichting Nooit Alleen

Kanker treft niet alleen de patiënt, maar ook het gezin, familie, kortom alle naaste
mensen om de patiënt. Het overkomt jong en oud, rijk en arm. Je kunt maar beter
geen kanker krijgen in Suriname, omdat de overlevingskans heel klein is doordat ze niet
beschikken over adequate behandelingsmethoden en technieken. Aan kanker registratie
doen ze in Suriname niet en ook van therapietrouw hebben sommige mensen nog nooit
gehoord.
Kanker is doodsoorzaak nummer drie in Suriname.
Vroege ontdekking bij kanker is heel belangrijk. Als een tumor is ontdekt voordat hij is
uitgezaaid of zelfs in andere weefsel is ingegroeid, is er meer kans op herstel.
Ik heb samen met de andere bestuursleden het initiatief genomen om Stichting Nooit
Alleen op te richten, omdat 15 jaar geleden bij mijzelf kanker werd geconstateerd. Doordat ik goed naar mijn lichaam heb geluisterd, dankzij de steun van de mensen om mij
heen en niet te vergeten de goede voorzieningen in de medische zorg in Nederland heb
ik de ziekte overwonnen.

Duurzaam resultaat

2.2. Aanpak
Aanpak van Stichting Nooit Alleen wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden:
-

Concreet en praktisch;
Directe, maar duurzame resultaten;
Lage overheadkosten;
Samenwerking met lokale bevolking of partijen;
Balans tussen idealisme en realisme.

Concrete doelen zijn o.a.;
1.
2.
3.
4.
5.

Stichting Nooit Alleen strijdt tegen kanker in Suriname en richt zich op de eigen kracht
en het aanwezige vermogen van (kans)arme mensen. Stichting Nooit Alleen wil mensen
bewust maken van het feit dat een gezonde levensstijl kan bijdragen aan het voorkómen
van kanker. Zo pakken we de problematiek bij de wortel aan. Wij begrijpen dat loyaliteit
en maximale inzet van de lokale bevolking cruciaal is voor het bereiken van een duurzaam resultaat.
Ook sociaal zwakkeren en hun kinderen die de diagnose ‘kanker’ te horen krijgen hebben recht op een medische behandeling.
Voor sociaal zwakkeren zijn mogelijkheden tot medische hulp minimaal of zelfs onbereikbaar. Zij maken hierdoor vaak geen schijn van kans om zich te laten voorlichten of
behandelen. Geen geld betekent geen behandeling! Juist deze groep willen we ondersteunen. Ze mogen weten dat ze niet alleen zijn!
Financieel beleid
Stichting Nooit Alleen wil iedere euro zichtbaar laten terugkomen. Of het nu gaat om
een onderwijspakket of het bekostigen van een medische behandeling voor kansarmen.
Stichting Nooit Alleen financiert middelen die onderwijs en gezondheid ten goede komen,
maar geeft nooit contant geld.
Stichting Nooit Alleen laat zien hoe er met weinig middelen grote stappen gezet
kunnen worden die positieve gevolgen hebben voor land en volk.

Het geven van voorlichting en het verstrekken van informatiebrochures over kank
er
Het verstrekken van medische hulpmiddelen en medische apparatuur
Behandelingen tegen kanker mogelijk maken
Waarnodig helpen bekostigen van medische behandelingen
Het creëren van passende of tijdelijke opvang
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3. ORGANISATIE
3.1. Het bestuur

3.4. Vrijwilligers

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne
en externe communicatie. Het bestuur van Stichting Nooit Alleen bestaat uit drie bestuursleden.

Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat Stichting Nooit Alleen zich ondersteunen en adviseren door een aantal (vaste) vrijwilligers en ( professionele) adviseurs op
het gebied van:
Financieel beleid;
Communicatie ( o.a. website);
Uitvoeren van projecten

Claudia Castelen; Voorzitter
Esther Coppens; Secretaris
Lonneke Zweerts; Penningmeester
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft de verantwoording voor de dagelijks gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

3.5. Financieel jaarverslag
Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het door haar
gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaar verslag zal jaarlijks voor 1 juni verschijnen en is ten alle tijden ook beschikbaar ter inzage voor sponsoren en donateurs.

3.2. Gedragscode/ Beloningsbeleid

3.6. Lokale organisatie

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden.
Reizen naar Suriname worden door bestuursleden zelf bekostigd of er worden
specifieke sponsoren voor gezocht.
Alle onkosten die in Nederland of het buitenland gemaakt worden, worden door
de bestuursleden en vrijwilligers zelf gedragen.

Stichting Nooit Alleen werkt samen met Artsen (Internist/oncoloog ) en verpleegkundigen van diverse Ziekenhuizen in Suriname. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in
Suriname wordt er zoveel mogelijk beroep gedaan op de lokale bevolking.

3.3. Vergadercyclus

Doelstelling van dit bezoek:
•
Verslag uitbrengen over lopende projecten in Suriname.
•
Het ondernemen van acties gericht op voorlichting over kanker.
•
Een educatieve activiteit ondernemen, gericht op de algemene ontwikkeling met 		
betrekking tot kanker.
•
Ervoor zorgen dat medische hulpmiddelen die in Nederland verzameld zijn en ande		
re goederen op de juiste plaats of bij de juiste instantie terecht komen.
•
Bezoek aan scholen, ziekhuizen, verzorgingsinstellingen en sport verenigingen.
•
Het werven van lokale sponsoren.
•
Het lokale netwerk onderhouden en uitbreiden.

Het bestuur vergadert minimaal 1 keer per maand. Het beleidsplan dient als uitgangspunt om de beoogde doelen van de stichting te bereiken. Tijdens de vergadering kan
elk bestuurslid onderwerpen aandragen.
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3.7. Samenwerking (Aanpak)
Drie keer per jaar reist één van de bestuursleden naar Suriname .
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4. UITVOERING

5. COMMUNICATIE

4.1 Inleiding Gezondheidszorg in Suriname

5.1. Inleiding

Voor mensen die in het binnenland wonen, kan de afstand naar Paramaribo genoeg reden zijn om zich niet te laten behandelen door een arts. Om deze ziekte goed te kunnen
behandelen, is tijdige ontdekking van het grootste belang. Voor hen willen we tijdelijke
of passende opvang in Paramaribo realiseren.

Stichting Nooit Alleen hecht veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en
iedereen te betrekken bij haar werk. Dat betekent dat er op dit gebied alleen met vrijwilligers gewerkt wordt.

4.2. Voorlichting

5.2. Website

Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om de taboesfeer rondom kanker te doorbreken
Bezoeken van scholen.
Folders over symptomen van kanker.
Reclame spot op tv en radio over het gevaar van roken.
Het uitoefenen van Sport aanmoedigen.
Mensen bewust maken om een gezonde levensstijl te hebben( gezonde voeding aanmoedigen)
Jaarlijks een sponsorloop organiseren in Suriname.

De moderne, informatieve website www.stichtingnooitalleen.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilliger.

4.3. Hulp bieden
Waarnodig het helpen bekostigen van Medische behandeling
Het verstrekken van medische Hulpmiddelen aan ziekenhuizen.
Het verzorgen van passende opvang of huisvesting.
4.4. Omvang van de projecten
•
•
•
•
•

In het eerste jaar wilt de stichting; alle ziekenhuizen in Suriname voorzien van
voorlichtingsmateriaal.
Minstens een ziekenhuis voorzien van een geschikte ruimte met een laminare
down flow kast(LAF kast) zorgt ervoor dat de bereiding van de chemo ste
riel is en beschermt de bereider.
Jaarlijks een container met medische hulpmiddelen verschepen naar Suriname.
Het jaarlijks organiseren van een sponsorloop in Suriname.
Waarnodig het helpen bekostigen van medische zorg.

Op de website is informatie te vinden over de projecten waarmee Stichting Nooit Alleen
bezig is of die er zijn geweest.
Het is mogelijk om online een donatie te doen aan Stichting Nooit Alleen.
De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.
5.3. Nieuwsbrief
Minimaal twee keer per jaar zal er een digitale nieuwsbrief verschijnen die aan alle belangstellenden verstuurd zal worden en tevens op de website geplaatst zal worden.
5.4. Informatiemateriaal
Stichting Nooit Alleen investeert minimaal in overheadkosten. Dat betekent dat er in
principe geen fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels digitaal.
Voor bepaalde projecten of activiteiten wordt er gericht materiaal ontwikkeld, waarvoor
altijd een sponsor gezocht wordt.

Stichting Nooit Alleen maakt deze keuzes zorgvuldig op basis van voldoende financiële
middelen.
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6. FINANCIËN

7. TOEKOMST

6.1. Wijze van gelden werven

Stichting Nooit Alleen is overtuigd van de eenvoud en de waarde van kleine stappen op
het grote geheel. Niettemin heeft de stichting ambities; deze is vertaald naar concrete
doelstellingen voor de komende drie jaar.
De stichting hoopt in de toekomst voor zoveel mogelijk kankerpatiënten medische behandeling te bekostigen.
De stichting hoopt in de toekomst een revalidatiecentrum en een infotheek in Suriname
op te zetten.

De activiteiten van Stichting Nooit Alleen worden vooralsnog volledig gefinancierd door
sponsoring en donaties (giften).
Stichting Nooit Alleen werkt met particulieren, bedrijven en organisaties die incidenteel
een bedrag storten.
Vrienden doneren maandelijks 5 Euro aan Stichting Nooit Alleen. Vrienden, donateurs en
sponsoren ontvangen van Stichting Nooit Alleen het unieke beeldje “BRASA” (Omarming)
6.2. Financieel beleid
Stichting Nooit Alleen besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat beloftes aan
sponsoren, donateurs, sociaal zwakkeren, patiënten en iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad en niet te vergeten het bestuur na en dromen dienen gerealiseerd te worden.

ANBI status, fiscale voordelen en giften
Stichting Nooit Alleen heeft vanaf de oprichting de ANBI Status toegewezen gekregen
van de belastingdienst. Dit houdt in dat Stichting Nooit Alleen door de Belastingdienst
is aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Dit brengt fiscale voordelen
met zich mee voor de sponsoren, donateurs en vrienden van Stichting Nooit Alleen.
Giften die aan Stichting Nooit Alleen worden gedaan zijn aftrekbaar bij uw inkomstenbelasting!
De financiële situatie van Stichting Nooit Alleen is volledig openbaar.
Het financieel jaarverslag zal in de toekomst op de website worden geplaatst.

7.1 Een officiële organisatie in Suriname
Het oprichten van een erkende Stichting in Suriname biedt mogelijkheden voor een
verdere professionaliseringsslag om de strijd aan te gaan tegen kanker, hiermee liggen
kansen voor subsidiemogelijkheden (afhankelijk van het zijn van een rechtspersoon in
Suriname), het kunnen inhuren van lokale medewerkers en algemene uitbreiding van de
lokale activiteiten.
7.2 Het werven van sponsors
Stichting Nooit Alleen hanteert een brede aanpak om sponsors te werven:
•
Scholen: gedachte hierachter is het vergroten van bewustzijn bij de kinderen in 		
Nederland van de contrasten in de wereld.
•
Particulieren: de boodschap ligt besloten in de naam van de stichting: Je bent niet 		
alleen op de wereld. De binding met de donateurs is van groot belang. 			
(doel: continuïteit in de geldstroom iedere donateur krijgt een Unique 				
beeldje genaamd “BRASA”).
•
Bedrijven: inspelen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Stichting Nooit 		
Alleen wil langdurige relaties opbouwen en onderhouden met bedrijven en maakt 		
hierbij gebruik van haar netwerk.
7.3 Het binden van ambassadeurs
Stichting Nooit Alleen gelooft in haar filosofie en gaat op zoek naar ambassadeurs die
zelf van uit betrokkenheid met de stichting de boodschap enthousiasmerend kunnen
over brengen.
De reden daarvan is het vergroten van de capaciteit in Nederland en het aanboren van
nieuwe financiële mogelijkheden die ten gunste zijn voor Stichting Nooit Alleen.

10.

11.

