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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Chica. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, 
activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader 
van de ANBI regeling en wordt jaarlijks geactualiseerd.
 
Het bestuur van Stichting Chica
 
Leon Jacobs
Voorzitter
 
05 september 2014
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Officiële gegevens Stichting Chica
Officiële naamgeving, inschrijving en bestuursleden
Stichting Chica is een stichting en is ingeschreven te Lichtenvoorde onder nummer 09179592 als Stichting 
Chica, adres Schatbergstraat 47, 7131 AP te Lichtenvoorde. Het hiervoor genoemde adres is tevens het 
postadres van de stichting.
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
• Voorzitter: L. Jacobs, Aaltenseweg 23/D, 7131 NA te Lichtenvoorde. De voorzitter is te bereiken op 

telefoonnummer 06-17544833 of op leon@stichtingchica.org. 
• Secretaris: G. Holtschlag, Bargerkempke 6 7103 DZ te Winterswijk
• Penningmeester: M. Stoltenborg, Schatbergstraat 47, 7131 AP Lichtenvoorde. De penningmeester is te 

bereiken op monica@stichtingchica.org. 
• Gewoon lid in Nederland: Stefan Stoltenborg, Dianne Grotenhuis
• Vertegenwoordiger in Oeganda: Ochaloi Chris, Echodu Richard

Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers.

Profiel
Twee bestuursleden hebben ervaring opgedaan met ontwikkelingswerk in Oost Europa en Afrika. Door de 
ervaring met directe hulp aan de lokale bevolking in deze landen, is het idee ontstaan om daar zelf wat mee 
te ondernemen. Het idee van Stichting Chica was geboren. 

Stichting Chica is opgericht op 12 februari 2008 door Monica Vels, Gabriëlle Holtschlag en Leon Jacobs, die 
tot op heden zitting hebben in het bestuur. 
 
Stichting Chica heeft als doel het onderwijs en sport & spel te ondersteunen in ontwikkelingslanden. Dit 
ondersteunen kan op verschillende manieren: financiële steun, materiële steun of persoonlijke steun.

Stichting Chica werkt altijd samen met lokale partners of organisaties. Daardoor wordt in het land zelf 
nagedacht over duurzame hulp die op de korte en lange termijn effect heeft. Belangrijke uitgangspunten zijn: 
het steunen van de lokale economie, het gebruik van voor de bevolking vertrouwde materialen en een goed 
contact met de partners om er voor te zorgen dat het geld goed en volledig aan de gestelde doelstellingen 
worden besteed.

48 procent van de Oegandese bevolking is onder de 15 jaar. Deze kinderen hebben de toekomst. De 
Oegandese regering raakt hiervan ook overtuigd. Daardoor zijn er steeds er meer kinderen die onderwijs 
volgen en is buitenlandse ondersteunen welkom. 

Missie
Onderwijs is kennis, kennis is ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op onderwijs en om zich te ontwikkelen. 

Visie
Stichting Chica wil door het realiseren van onderwijskundige projecten voor kinderen in Oeganda, het 
kennisniveau van deze groep kinderen verbeteren en ontwikkelen. De kinderen en jongeren hebben hierdoor 
betere toekomstmogelijkheden.

Doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel:

• In overleg met lokale partners verzorgen van materialen en gereedschappen voor het onderwijs en 
bewegingsonderwijs - (sport en spel) aan kinderen in ontwikkelingslanden.

• Het verrichten van alle handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden te werven om bovenstaande 
materialen en gereedschappen in Oeganda aan te schaffen.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. Het bestuur onderhoudt persoonlijk contact met een projectmedewerker in Oeganda. 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Beheer fondsen en werving
Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige, effectieve en directe manier bijvoorbeeld tijdens 
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en 
organisaties worden actief onderhouden. (Zie pagina 8, externe communicatie)
 
Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, ontvangt de 
stichting meer incidentele donaties van bedrijven, verenigingen en stichtingen.
 
Stichting Chica presenteert zich meerdere malen per jaar op diverse regionale evenementen om 
naamsbekendheid te verkrijgen. Hierdoor verwerft de stichting extra (eenmalige) donaties.
 
Beheer van fondsen
De fondsen van Stichting Chica worden beheerd door Stichting Chica (ingeschreven te Lichtenvoorde onder 
nummer 09179592). De stichting beheert IBAN rekening NL 27 RABO 0102 1679 23 (Rabobank, op naam 
van Stichting Chica Lichtenvoorde).
 
Jaarlijks wordt het verworven vermogen ingezet in projecten in Oeganda in het district Kaiberamaido. Zie 
verantwoording in het financieel overzicht. De overheadkosten zijn tot een minimum beperkt. 
 
Besteding van fondsen
Stichting Chica besteedt haar fondsen in overleg met haar lokale partners. De lokale partners zijn: onze 
vaste projectmedewerker en schoolhoofden. Dit overleg gebeurt zowel vanuit Nederland, maar voornamelijk 
op de projectlocatie zelf. Gekeken wordt naar hulp die op dat moment nodig is bij het project. Er wordt hierbij 
zorgvuldig rekening gehouden met de lokale economie en wordt met voor lokale bevolking vertrouwde 
materialen gewerkt. Fondsen worden altijd door vertegenwoordigers van Stichting Chica verstrekt en wordt 
ten alle tijden goed worden besteed.

Financieel jaaroverzicht
Stichting Chica plaats haar financiële jaaroverzicht van het afgelopen jaar op haar website. Wilt u eerdere 
jaarverslagen inzien, neem dan contact op met onze penningmeester.
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Projecten in Oeganda
Projecten
Stichting Chica ondersteunt op dit moment twee lopende projecten in het Kaiberamaido district in het Oosten 
van Oeganda.  
• Lwala Girls Primary School. De stichting doneert jaarlijks schoolmaterialen als schrijfmateriaal, schriften, 

wiskundesets en ballen. Jaarlijks bepalen we in samenspraak met het schoolhoofd, wat dat jaar nodig is. 
• Unity Nursery and Primary School is een nieuw te bouw school in Oost Oeganda, Kaiberamaido District, 

Opilitok Village. Onze vertegenwoordiger in Oeganda heeft in 2013 in samenwerking met Call to Care 
Uganda een omheind stuk grond grond verworven nabij Opilitok. Op dit stuk grond is reeds een 
drinkwaterpomp aanwezig en er zijn mogelijk voor een stroomaansluiting.  
Samen met de architect is een ontwerp van een school gemaakt, dat volledig voldoet aan de Oegandese 
normen. Met dit ontwerp heeft de bouwondernemer een bouwplan en begroting opgesteld. 
De bouw zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de community. Zij zullen na de bouw ook het 
bestuur van deze school gaan vormen en samen met de PTA (Parents and Teachers Association) de 
school gaan runnen. Het bestuur van de school krijgt naast het runnen van de school, ook de taak om de 
laatste twee lokalen te bouwen voor P6 en P7. 
Stichting Chica ondersteunt het proces door fondsen te werven in Nederland, door de bouw van de school 
te begeleiden en monitoren. Na het voltooien van de school blijft Stichting Chica deze school 
ondersteunen, waar nodig. 

Lokale partners 
Stichting Chica heeft een vertegenwoordiger in Oeganda, die betrokken is bij de projecten en de contacten 
onderhoudt met de community, schoolhoofden, e.d. Deze vertegenwoordiger rapporteert aan het bestuur in 
Nederland. Tevens brengt het bestuur minimaal 1 x per jaar een bezoek aan de projecten.  

Doelstellingen 2014-2017
• De activiteiten richten zich in 2014-2015 op de Unity Nursery and Primary School. De start van de bouw 

van de school staat voor 2015 gepland. 
• De Lwala girl’s primary school wordt blijvend ondersteund met schoolmateriaal. Naar het onderhoud van 

de gebouwen wordt samen met het plaatselijke schoolbestuur gekeken en besloten welke acties kunnen 
volgen. 

• Het bestuur van Stichting Chica heeft in 2013 en 2014 beide projecten bezocht. Dit is op eigen kosten 
gebeurd. Ook in 2015 zal minimaal één maal een bezoek worden gebracht aan beide projecten. Ook dit zal 
op eigen kosten zijn van de het bestuurslid, die de reis maakt.

• Het bestuur van de stichting wil haar netwerk in Nederland en Oeganda verder uitbreiden en de banden 
met de bestaande relaties verder verstevigen. 

Projectbezoek
Stichting Chica bezoekt sinds 2013 minimaal één maal per jaar haar vaste projecten. Naast de vaste 
projecten doneert Stichting Chica ook regelmatig aan eenmalige projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

• Tijdens ons bezoek in 2013 hebben we de Teete Primary School ondersteunt met de bouw van een nieuw 
klaslokaal voor P3. Hun klaslokaal was een aantal maand voor ons bezoek ingestort. 

• Tijdens ons bezoek in 2014 hebben we de Jehiel Christian nursery and primary ondersteunt met de bouw 
van nieuwe toiletten en de donatie van een laptop om een digitale schooladministratie op te zetten. 

Projecten in Nederland
Schminken en Glittertattoo
Jaarlijks staat Stichting Chica op een aantal vaste evenementen, zoals de Achterhoekse 
Streekproductenmarkt, het Over de Top Festival en diverse zomermarkten, om geld in te zamelen voor onze 
projecten in Oeganda. De voornaamste activiteiten op deze evenementen, is het schminken van kinderen en 
het zetten van glittertattoos. Aangevuld met een informatie- en verkoopstand met producten uit Oeganda. 

Sportnacht
In 2014 heeft Stichting Chica samen met Sport’s Palace en het Sourcy Center in Zieuwent een sportnacht 
georganiseerd. In deze nacht konden sporters deelnemen aan diverse sporten en activiteiten als kaarten, 
darten en een loterij. Daarnaast was er de gelegenheid voor een hapje en een drankje. De opbrengst ging 
naar onze projecten in Oeganda. Stichting Chica organiseert in het najaar 2014 en/of voorjaar van 2015 een 
soort gelijk evenement. 
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Crowdsourcing
Door actief te bloggen op het crowdsourcing platform pifworld.com is Stichting Chica bezig om een actieve 
community op te bouwen. Met deze community wil Stichting Chica meer activiteiten opzetten en extra 
fondsen werven. 

Overige activiteiten
Stichting Chica is altijd op zoek naar nieuwe manieren om geld in te zamelen voor de projecten in Oeganda. 
Deze nieuwe en/of eenmalige activiteiten/acties worden tijdig via de website en/of via persberichten naar 
buiten gebracht. (Zie communicatie)
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Interne communicatie 
Het bestuur komt minimaal één keer per maand bijeen. Lopende en komende projecten worden besproken 
en gemonitord. Daarnaast is er zeer regelmatig mail of telefonisch contact. De contacten met Oeganda 
lopen voornamelijk via de mail en Skype.

Externe communicatie
Doelstelling
Stichting Chica wil zich in 2014-2015 verder professionaliseren. Dit realiseert de stichting door zich extern 
meer te profileren. Hulpmiddelen zijn: nieuwsbrieven, persberichten, website en sociale media.

Website
Stichting Chica krijgt 2014 een volledig vernieuwde website. Deze website is het digitale visitekaartje van de 
Stichting, met alle informatie over onze projecten, donatie mogelijkheden en het laatste nieuws. Op de 
website communiceren wij helder en open over de gang van zaken en de voortgang van onze projecten. 
Hierdoor is de belangstellende lezer direct op de hoogte met projecten en activiteiten en weet hij/zijn waar 
de fondsen aan worden besteed.

De overkoepelende website is te vinden op www.stichtingchica.nl. Naast www.stichtingchica.nl heeft de 
stichting de mogelijkheid om gebruik te maken van de onderstaande internetadressen:
• www.buildforunity.nl
• www.geefeenschoolpakket.nl
• www.goedonderwijsvooriedereen.nl
• www.stichtingchica.org 

Social media
Stichting Chica is actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. Naast de website, loopt de voornaamste 
communicatie via Facebook. 

Nieuwsbrieven
Zodra de nieuwe website van Stichting Chica online is, wordt de mogelijkheid voor nieuwsbrieven 
toegevoegd. Tot die tijd worden belangstellenden mondeling of via een persoonlijke mail op de hoogte 
gehouden van de laatste ontwikkelingen. 

Persberichten
Regelmatig treedt Stichting Chica naar buiten met persberichten. Het doel van deze berichten is om de 
naamsbekendheid te vergroten, het verspreiden van nieuws over de laatste ontwikkelingen en het onder de 
aandacht brengen van (nieuwe) activiteiten en acties. Berichten worden geplaatst in de lokale kranten die in 
Oost Gelre huis aan huis worden verspreid. 

Jaarverslagen
 Aan het begin van het nieuwe jaar zal Stichting Chica haar jaarverslag uitbrengen. Stichting Chica plaatst 
haar jaarverslag op de website. 
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