
 
 

 

 
www.stop-poverty.org 

 
 

Beleidsplan	  Stop	  Poverty	  2017-‐2021	  
	  
1. Visie	  en	  missie	  	  
De	  visie	  van	  Stop	  Poverty	  sluit	  aan	  bij	  de	  uitspraak	  van	  Nelson	  Mandela	  dat	  armoede	  door	  mensen	  is	  
gemaakt	  en	  door	  mensen	  kan	  worden	  opgelost.	  Het	  is	  een	  kwestie	  van	  gerechtigheid,	  namelijk	  het	  
fundamenteel	  menselijk	  recht	  op	  waardigheid	  en	  een	  fatsoenlijk	  bestaan.	  In	  de	  ogen	  van	  Stop	  
Poverty	  kan	  middels	  kleinschalige	  projecten	  een	  wezenlijk	  verschil	  gemaakt	  worden	  in	  de	  levens	  van	  
mensen	  met	  een	  bestaan	  dat	  ver	  onder	  de	  armoedegrens	  ligt.	  
	  
Stop	  Poverty	  heeft	  daarom	  als	  missie	  om	  middels	  internationale	  samenwerking	  mensen	  die	  niet	  zelf	  
in	  de	  eerste	  levensbehoeften	  kunnen	  voorzien	  te	  helpen	  bij	  het	  opbouwen	  van	  een	  menswaardig	  
bestaan	  door	  zelfredzaamheid	  te	  stimuleren.	  In	  voorkomende	  gevallen	  ondersteunt	  Stop	  Poverty	  
mensen	  in	  nood.	  
	  
2. Doelgroepen	  
Vanuit	  haar	  missie	  richt	  Stop	  Poverty	  zich	  op	  de	  meest	  kwetsbaren	  die	  onvoldoende	  toegang	  hebben	  
tot	  de	  eerste	  levensbehoeften:	  schoon	  drinkwater,	  educatie,	  medische	  verzorging	  en	  inkomen	  voor	  
• de	  weduwen,	  wezen	  en	  kinderen	  die	  verlaten	  zijn	  en	  een	  uitzichtloze	  toekomst	  hebben;	  
• de	  slachtoffers	  van	  rampen	  en/of	  geweld	  
• analfabeten;	  
• zij	  die	  rond	  de	  armoedegrens	  leven.	  

	  
3. Geografische	  spreiding	  
Stop	  Poverty	  richt	  zich	  primair	  op	  twee	  gebieden	  in	  de	  wereld:	  Afrika	  (Zuid	  Afrika,	  Mozambique	  en	  
Oeganda)	  en	  Zuid-‐India	  (Tamil	  Nadu	  en	  Andhra	  Pradesh).	  
	  
4. Aandachtsgebieden	  
Stichting	  Stop	  Poverty	  draagt	  op	  efficiënte	  en	  effectieve	  manier	  bij	  aan	  duurzame	  
armoedebestrijding	  door	  het	  uitvoeren	  van	  diverse	  hulpprogramma’s.	  Armoede	  bestaat	  uit	  een	  
gebrek	  aan	  voedsel	  en	  schoon	  drinkwater,	  geen	  of	  slechte	  medische	  faciliteiten,	  geen	  veilig	  huis	  en	  
onvoldoende	  geld	  om	  je	  kinderen	  een	  opleiding	  te	  laten	  volgen.	  Om	  doelgericht	  de	  leefsituatie	  en	  
toekomst	  van	  arme	  mensen	  te	  verbeteren	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  op	  integrale	  wijze	  en	  op	  
verschillende	  terreinen	  actief	  te	  zijn.	  De	  prioriteiten	  zijn:	  
• Verbeteren	  van	  sociale	  basisvoorzieningen	  (water,	  gezondheid,	  huisvesting,	  onderwijs);	  
• Community	  development;	  
• Zelfredzaamheid;	  
• Social	  business;	  
• Ondernemerschap	  en	  persoonlijke	  ontwikkeling;	  
• Noodhulp	  en	  rehabilitatie.	  

	  
6.	  	  	  Werkwijze	  
Stop	  Poverty	  streeft	  er	  naar	  de	  overheadkosten	  zo	  laag	  mogelijk	  te	  houden.	  Op	  dit	  moment	  werkt	  
Stop	  Poverty	  volledig	  met	  vrijwilligers	  waardoor	  de	  organisatie	  er	  in	  slaagt	  minimaal	  95%	  van	  de	  
([particuliere)	  giften	  uit	  te	  keren	  ten	  gunste	  van	  de	  projecten,	  waarbij	  maximaal	  5%	  wordt	  
gereserveerd	  voor	  de	  overheadkosten.	  	  
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De	  donateurs	  (individuen,	  bedrijven,	  fondsen	  en	  andere	  organisaties)	  kiezen	  zelf	  welke	  projecten	  zij	  
ondersteunen	  en	  met	  welke	  middelen	  (financieel,	  expertise	  e.d.).	  De	  sponsor	  of	  donateur	  wordt	  
regelmatig	  geïnformeerd	  over	  de	  voortgang	  van	  het	  project	  en	  wordt	  in	  de	  gelegenheid	  gesteld	  om	  
projecten	  te	  bezoeken.	  
	  
De	  uitvoering	  van	  projecten	  ligt	  bij	  lokale	  partnerorganisaties	  die	  samenwerken	  met	  overheden	  en	  
gemeenschappen.	  De	  partnerorganisaties	  worden	  zorgvuldig	  geselecteerd	  op	  betrouwbaarheid,	  
behaalde	  resultaten	  en	  adequate	  expertise.	  Regelmatig	  bezoeken	  lokale	  partnerorganisaties	  de	  
projecten	  en	  wordt	  een	  voortgangsrapportage	  opgesteld.	  	  
	  
Projecten	  worden	  uitgevoerd	  door	  de	  lokale	  bevolking;	  materialen	  worden	  lokaal	  ingekocht	  en	  
van	  lokale	  kennis	  en	  kunde	  wordt	  zo	  veel	  mogelijk	  gebruik	  gemaakt.	  Waar	  mogelijk	  wordt	  getracht	  
de	  bevolking	  een	  eigen	  bijdrage	  aan	  de	  projecten	  te	  laten	  leveren	  in	  de	  vorm	  van	  een	  financiële	  
bijdrage	  en/of	  werkzaamheden.	  	  
	  
	  7.	  	  	  	  Organisatie	  
Stop	  Poverty	  heeft	  een	  bestuur	  bestaande	  uit	  minimaal	  4	  personen	  (voorzitter,	  penningmeester	  ,	  
secretaris,	  bestuurslid	  projecten)	  en	  een	  Raad	  van	  Advies	  van	  twee	  personen.	  Daarnaast	  zijn	  er	  
vrijwilligers	  met	  speciale	  taken,	  zoals	  administratie,	  evenementen	  en	  public	  relations.	  Andere	  
vrijwilligers	  brengen	  nieuwe	  projecten	  in	  dragen	  zorg	  voor	  de	  monitoring	  hiervan.	  	  
	  
Stop	  Poverty	  staat	  geregistreerd	  bij	  de	  belastingdienst	  als	  Algemeen	  Nut	  Beogende	  Instelling	  
(ANBI).	  	  	  	  
	  
10.	  	  	  	  Doelstellingen	  
Stop	  Poverty	  wil	  de	  huidige	  aanpak	  voortzetten,	  gericht	  op	  het	  uitvoeren	  van	  kleine	  en	  middelgrote	  
projecten,	  alsmede	  incidentele	  projecten	  (community-‐vorming).	  Stop	  Poverty	  wil	  aan	  meer	  projecten	  
kunnen	  deelnemen	  door	  groei	  van	  de	  jaarlijkse	  donaties	  en	  giften.	  
	  
Stop	  Poverty	  wil	  de	  organisatie	  professionaliseren	  om	  effectief	  en	  efficiënt	  te	  kunnen	  functioneren	  
en	  de	  continuïteit	  te	  waarborgen	  die	  niet	  meer	  afhankelijk	  is	  van	  de	  oprichters.	  
	  
11.	  	  	  	  Strategische	  acties	  
Om	  de	  doelstellingen	  te	  kunnen	  realiseren	  zijn	  de	  volgende	  acties	  nodig:	  

• Werven	  van	  vrijwilligers	  die	  deskundig	  zijn	  en	  affiniteit	  hebben	  met	  de	  missie	  
	  	  	  (doorlopend)	  

• Op	  orde	  brengen	  van	  handboek	  algemene	  organisatie	  (AO)	  (2017)	  
• Opstellen	  vrijwilligersbeleid	  (2017)	  
• Plan	  van	  aanpak	  opstellen	  fondsenwerving	  (2018)	  
• Plan	  van	  aanpak	  marketing	  en	  communicatie	  (2018)	  
• Uitbreiden	  bestuurd	  op	  basis	  van	  gewenste	  deskundigheid	  (doorlopend)	  
• Opstellen	  functie-‐	  en	  taakbeschrijvingen	  (2017)	  
• Procedure	  monitoring	  van	  projecten	  en	  financiële	  rapportages	  (2017)	  

	  


