BELEIDSPLAN 2019 VAN STICHTING OPSTAP STATUTAIR GEVESTIGD TE LICHTENVOORDE
Doelstellingen en werkzaamheden
Stichting Opstap streeft naar het verbeteren van onderwijs, levensstandaarden en welzijn in binnenen buitenland, alsmede alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het ondersteunen van (kleinschalige) projecten in binnen- en buitenland die het algemeen belang
beogen. De doelstellingen en werkzaamheden komen overeen met de statutaire doelstellingen.
SWOT Analyse
Strengths:
- sterke relatie met Orange Babies
- kleine en intieme organisatie met een sterk gevoel van saamhorigheid
- het werken met lokale partners
- realistische en optimistische benadering van Afrika
- het combineren van de Nederlandse nuchterheid met het positivisme van de Afrikaanse mens
- de voorzitter en de projectmanager hebben veel kennis van Afrika en de mentaliteit van het
Afrikaanse volk
- transparantie van de Stichting
- website/social media
Weaknesses:
- de stichting is sterk afhankelijk van de inbreng van R.J.G. Hartman (voorzitter
- de meeste projecten zijn sterk afhankelijk van lokale partners en lopen daardoor niet altijd even
efficiënt.
- kleine organisatie
Opportunities:
- netwerk van donoren en sponsoren uitbreiden door middel van social media, naamsbekendheid en
het netwerk van Orange Babies.
- de bereidwilligheid van de lokale partners
Threats
- competitie: veel goede doelen en stichtingen aanwezig
- het doel is om lokale partners uiteindelijk onafhankelijk te maken; dit is een proces dat veel tijd kost
en lange termijn denken en motivatie vergt, zowel lokaal als internationaal.

Doelstellingen voor 2019
- meer focus op specifieke projecten en gerichte aanpak van deze specifieke projecten
- bestaande projecten welke reeds in samenwerking met Orange Babies zijn gestart in eigen beheer
nemen waarbij Orange Babies niet meer als intermediair tussen het project en Stichting Opstap zal
fungeren, om zo sneller en transparanter resultaten te kunnen verkrijgen.
- extra inkomsten blijven werven via externe donoren
- ‘doodlopende’ projecten afronden en uiteindelijk afstoten.

Werving van middelen
De inkomsten zullen worden verkregen uit:
- het stichtingskapitaal
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- donaties, giften en subsidies
- beleggingsopbrengsten
- alle andere verkrijgingen en baten
Beheer van vermogen
Het vermogen zal in gezamenlijk overleg door het bestuur worden beheerd. Het huidige bestuur van
Stichting Opstap bestaat uit vijf leden, te weten:
1. de heer René Johannes Gerardus Hartman (voorzitter en penningmeester)
2. mevrouw Wilhelmina Johanna Maria Onstenk-Hummelink (secretaris)
3. de heer Martinus Antonius Maria Stortelder (lid)
4. mevrouw Petronella Uylen-van Pelt (lid)
5. Mevrouw Evelien Marianne Hartman (projectmanager en lid)
Geen van de bestuursleden heeft een doorslaggevende stem. Elk van de bestuursleden mogen
zelfstandig projecten aandragen.
Geen van de bestuurders, nog andere gezichtsbepalende personen van de stichting, zijn de afgelopen
vijf jaar veroordeeld voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van
geweld.
Besteding van het vermogen
Het voornemen bestaat om in 2019 de volgende projecten te realiseren/continueren:
1. Continuering donaties aan o.a. stichting Cliniclowns Nederland, Stichting Nederlands Comité
Unicef, Artsen Zonder Grenzen, Plan Nederland, War Child, Rode Kruis, Leger des Heils, KWF.
2. Continuering donatie t.b.v. gehandicaptensport: De Hazelaar rijvereniging
3. Continuering donatie t.b.v. ‘de Agathahoeve’: een kinderboerderij waar volwassen mensen werken
met een verstandelijke handicap, soms met psychiatrische beperkingen.

Sponsoring van projecten reeds in samenwerking met Orange Babies:
Orange Babies is een stichting die als voornaamste doel heeft zwangere vrouwen met HIV en hun
baby’s in Afrika te helpen. Ook biedt Orange Babies steun aan kinderen die geïnfecteerd zijn met het
virus of er direct mee te maken hebben.
Projecten (nieuw en continuering):
1. Family Free
Sponsoring van een mobiele kliniek in Limpopo
Orange Babies steunt in Limpopo, een ‘rural area’in Zuid-Afrika het Family Free Project. De medische
zorg is in dit gebied zeer bewerkelijk. Dorpen en plaatsen liggen ver uit elkaar en dat maakt het voor
de bevolking van Limpopo lastig om medische zorg te krijgen. Orange Babies heeft een project
opgezet voor een mobiele kliniek die door Limpopo zal trekken om Hiv en Aids geïnfecteerde
vrouwen en kinderen te behandelen, genaamd ‘Family Free/Mobiele kliniek’.
De steun van Stichting Opstap aan dit project gaat in samenwerking met Stichting Salakuchikuchi.
2. Hope Center – Limpopo
Een centrum in opbouw; speciaal opgezet voor adolescenten om te ze ondersteunen met hun studie
door middel van huiswerkbegeleiding, meer studieboeken en lesstof, het leren te werken met- en op
het internet en ze te helpen met het vinden en afronden van een beroepsgerichte opleiding.
3. Mount Olive – Khaya Centre
Doneren aan een project van Valencia in Lehae, Soweto (Zuid-Afrika). Dit gaat in samenwerking met
OBSA (Orange Babies South Africa).
4. Zambia
Doneren aan projecten Jenny en Angela in Zambia.
Dit gaat in samenwerking met Orange Babies Zambia.
4. Gedurende de diverse trips die met Orange Babies naar Afrika plaatsvinden zullen lokale
initiatieven opgepakt worden die buiten de ‘reikwijdte’van Orange Babies liggen, doch binnen de
doelstelling van Stichting Opstap (zie o.a. Valencia en project Jenny en Angela in Zambia en speciale
huisbezoeken).
5. Individuele donaties aan schrijnende gevallen naar aanleiding van oproepen in de media.
Er zal geen vacatiegeld aan de bestuursleden worden betaald.
Het beleidsplan geeft inzicht in het te voeren beleid van Stichting Opstap en is opgemaakt te
Lichtenvoorde, op 8 maart 2019.

