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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de in 2006 opgerichte Stichting Eigen-Wijze-Vrouwen. 
De Stichting Eigen-Wijze-Vrouwen is een goede doelen stichting. In dit jaarverslag laten wij u 
zien wie wij zijn, wat wij doen en welke resultaten wij tot nu toe hebben geboekt. 
Naast een inhoudelijk verslag vindt u ook de financiële verantwoording terug in dit 
jaarverslag. 
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Visie en beleid 

 
De Stichting Eigen-Wijze-Vrouwen heeft haar visie vastgelegd in het beleidsplan 2012-2014. 
Het beleidsplan is terug te vinden op de website van de Stichting, www.eigen-wijze-
vrouwen.nl 
 

Visie 
Share to get better. Door te delen dient de kwaliteit van leven duurzaam verbeterd te 
worden, in het bijzonder het leven van kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. 
 

 
Beleid 
Het beleid van de Stichting is er enerzijds op gericht om de eigen kennis en deskundigheid 
van het bestuur en de medewerkers van de Stichting onbezoldigd in te zetten ten behoeve 
van mensen en instellingen in ontwikkelingslanden, die daar behoefte aan hebben. 
Anderzijds houdt de Stichting zich bezig met het verzamelen van meubilair, lesmateriaal en 
andere goederen die nodig zijn om bijvoorbeeld onderwijs aan kinderen en welzijn van 
jongeren met problemen te vergroten. 
De Stichting maakt daarin nadrukkelijk keuzes. De kleinschaligheid van de Stichting leidt tot 
een beperkt aantal gebieden en een beperkt aantal instellingen in die gebieden, waar 
activiteiten ontplooid kunnen worden.  
De Stichting streeft naar duurzame relaties en duurzaamheid in resultaten. Dit leidt eerder tot 
verdieping binnen de gekozen projecten, dan tot uitbreiding van het werkgebied. 
 
 

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel; 
- het op duurzame wijze delen van expertise op het gebied van onderwijs en 

gezondheidszorg en het overdragen van deze kennis en kunde op projectmatige basis 
met personen en instellingen in ontwikkelingslanden; 

- het inzamelen van nieuw of gebruikt en nog bruikbaar materiaal, als schoolmeubilair, 
lesmateriaal, gereedschap, speelgoed, etc, voor scholen en kinderdagverblijven in 
ontwikkelingslanden;   

te beginnen in Zuid-Amerika en Zuidoost Azië, en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord. 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 
- het ter plaatse actief overdragen van kennis en kunde door leden van de stichting of door 

derden 
- het opbouwen van netwerken in Nederland en daarbuiten 
- het inzamelen van materiaal dat vervangen wordt of anderszins overbodig is, dan wel 

giften van derden. 
 

Organisatie en werkwijze 
De Stichting heeft een bestuur met een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 
leden. De bestuursleden hebben elk een eigen verantwoordelijkheid en werken op basis van 
gelijkwaardigheid samen. Het bestuur voert alle activiteiten zelf uit. 

http://www.eigen-wijze-vrouwen.nl/
http://www.eigen-wijze-vrouwen.nl/
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Elk bestuurslid heeft een eigen taak die aansluit bij haar deskundigheid of affiniteit. Hier 
wordt in de praktijk flexibel mee omgegaan en de uitwisseling van taken is mogelijk. 
 
Het bestuur komt gemiddeld één keer per twee maanden bij elkaar om te vergaderen en 
afspraken te maken. Indien noodzakelijk of voorafgaande aan uitvoerende activiteiten kan dit 
vaker zijn. Van deze overleggen worden besluitenlijsten of verslagen gemaakt. 

 
Activiteiten in 2012 

- Het onderhouden van contacten in Nederland en Suriname 
- Het bijwonen van netwerk bijeenkomsten in Nederland 
- Het uitwerken van ideeën en plannen 
- Het werven van vrijwilligers in Nederland 
- Reis naar Suriname van april 2013 voorbereiden 
- Website bijhouden 
- Evaluatie activiteiten 

 
PR & Communicatie 

- Intensivering van het contact met de Rotary Maarssen, het geven van een presentatie 
en concretisering van de plannen 

- Verspreiden van informatie over de projecten aan netwerkcontacten 
- Oriënterende gesprekken met aspirant vrijwilligers voor het uitvoeren van activiteiten 

in 2013 
 

Financiën  
Activiteiten: 
* Onderhouden van de website: 

- Het onderhoud is in 2012 verricht zonder kosten, als donatie aan de stichting. 
Hostingkosten zijn € 35,40 per jaar. 

* Reis naar Suriname april 2013:  
- De kosten voor de vliegtickets zijn betaald door de bestuursleden uit privémiddelen. 
- Voorbereiding en overige kosten voor reis en verblijf zijn gefinancierd door donaties 
van de bestuursleden.  

 
Resultaten 2012: 
* In 2012 is er in totaal € 7420,- ontvangen aan donaties door de bestuursleden en 
vrijwilligers van de stichting. 
* De bankkosten zijn € 104,23 en de kosten van de Kamer van Koophandel zijn € 24,08 
* In 2012 zijn er geen activiteiten geweest. De reiskosten en een voorschot voor het verblijf  
voor de reis van april 2013 zijn in 2012 totaal € 5160,59. 
* Het resultaat van ontvangsten en kosten over geheel 2012 bedraagt - € 2085,80 


