
 
 

 

Beleidsplan Stichting Bring Light 

Algemeen 

Het beleidsplan is vastgesteld door het Bestuur in Augustus 2021. In de zomer van 2022 zal het 

beleidsplan worden gereviseerd. In principe dient het jaarlijks opnieuw te worden vastgesteld.  

Gegevens 

Naam van de instelling: Stichting Bring Light 

KvK: 83627103 

RSIN-nummer: 862939240 

Vestigingsadres (postadres): Prunuslaan 27, 2803 SC Gouda 

Email: contact@bringlight.nl 

Doelstelling 

Stichting Bring Light zet zich in voor de jongvolwassen in Oeganda. Een grote groep van 

jongvolwassen in Oeganda zien geen toekomst voor zichzelf, hebben geen idee hoe ze hun dromen 

kunnen verwezenlijken en hebben geen perspectief op verandering. Hierdoor verliezen zij hoop, wat 

vaak uitloopt in passiviteit en een ongezonde levensstijl. Zij verdienen een vooruitzicht op een 

vruchtbare toekomst. Zelfvertrouwen in hun kwaliteiten en geloof in dat zij een waardevolle bijdrage 

kunnen hebben aan deze wereld.  

De jongvolwassenen zijn de toekomst van Oeganda, de Bright Lights. Driekwart van de Oegandezen 

is onder de 30. Vele van hen trekken naar de stad Kampala op zoek naar werk om daar geld te 

verdienen. Ons werkgebied is Jinja Region. In dit gebied is ervaring opgedaan sinds 2014 en hierbij is 

lokaal een netwerk opgebouwd. 

Wij hopen de jongvolwassenen, de toekomst van Oeganda, te kunnen helpen op hun gekozen pad. 

Het licht wat al in hun zit, hun kwaliteiten, persoonlijkheid en kennis, aan te wakkeren of verder te 

helpen ontwikkelen, zodat zij gaan schijnen.  

Ons doel: Jongvolwassen zijn in staat zelfstandig keuzes te maken, hebben een visie voor hun 

toekomst, komen in beweging en gaan een vruchtbare toekomst tegemoet 

Hoe bereiken we ons doel? Begeleiding, ondersteuning en financiering om hun doelen te kunnen 

realiseren. Persoonlijke ontwikkeling & educatie zal leiden naar werk zal leiden naar een vruchtbare 

toekomst. 

We doen dit op een persoonlijke manier, die aansluit bij het individu. Uit de startblokken helpen van 

hun toekomst. 

De wijze van verwerving van inkomsten 
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Onze inkomsten ontvangen wij van particulieren, bedrijven en organisaties voor goede doelen. Wij 

zien er op toe dat de inkomsten ten goede komen aan de activiteiten waarvoor ze bestemd zijn. We 

richten ons als stichting om 90% of meer aan het doel te besteden, ook voorlichting valt onder de 

doelbesteding.  

Naast kosten voor de activiteiten zijn er ook andere kosten voor de bedrijfsvoering, fondsenwerving 

en voorlichting. Kosten van administratieve aard, publiciteit & voorlichting, reis- en verblijf en 

organisatorische aard zijn noodzakelijk voor het adequate functioneren van de Stichting en haar 

activiteiten. Bestuur draagt zorg dat kosten voor management & administratie alsmede 

fondsenwerving beperkt blijven en passend zijn de grootte van de Stichting. Het afleggen van een 

goede verantwoording aan onze donateurs is derhalve van cruciaal belang en volledige transparantie 

wordt dan ook nagestreefd.  

In de jaarstukken, website en door het gebruik van andere media worden de donateurs op de 

hoogte gehouden. In de jaarstukken wordt een balans en een overzicht van baten en lasten met 

toelichting opgenomen. 

In 2021 zal het merendeel van de funding worden verstrekt uit giften door Mieke en Matthijs van de 

Wetering. Zie onderstaande begroting met funding plan.  

Het beheer en de besteding van het vermogen van de 

instelling 

De financiële middelen die ons zijn aangereikt worden binnen afzienbare termijn ingezet voor de 

activiteiten of de andere kosten. 

In 2021 zijn er geen medewerkers in loondienst van de stichting. Bestuursleden voeren hun functie 

volledig onbezoldigd uit, eventuele reis- en verblijfkosten kunnen worden vergoed. 

Publicatie 

De jaarstukken worden binnen 6 maanden na einde van het boekjaar door het Bestuur opgesteld. 

Deze zullen ter beschikking worden gesteld op de website van Bring Light, www.bringlight.nl. Ook 

worden belanghebbenden en geïnteresseerden geïnformeerd over de voortgang van onze projecten 

via sociale media en andere vormen. 

Bestuurssamenstelling (per augustus 2021) 

Voorzitter: Robert de Heer 

Penningmeester: Ron van Rossum  

Secretaris: Carina de Wilde 
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Uitvoering activiteiten 

De activiteiten in Oeganda zullen worden uitgevoerd door Mieke en Matthijs van de Wetering. Beide 

zijn initiatiefnemers van de Stichting. In 2021 en 1e helft van 2022 zal de focus vooral liggen op 

oriëntatie en ontwikkeling in Jinja, Oeganda. Zij zullen in de periode van September 2021 tot April 

2022 in Jinja verblijven om de activiteiten van de Stichting op te zetten. Met als doel volledig aan te 

sluiten bij de lokale situatie en hierop in te spelen. Dit traject zal worden afgesloten met antwoorden 

op de vragen: Welke hulpvraag is er generiek en welke specifiek? Welk aanbod is er voor de 

doelgroep in zijn totaliteit? Hoe sluiten hulpvraag en het aanbod op elkaar aan? Welke mogelijke rol 

en toegevoegde waarde heeft Bring Light hierin? Hoe laten we de Bright Lights maximaal shinen? 

Hoe vertalen we dit naar de dienstverlening? Voor de zomer zal deze input met elkaar worden 

gedeeld en dienen als input voor het (meerjaren) beleidsplan van de zomer 2022. 

Kwaliteitscriteria 

Stichting Bright Light wil in de toekomst volledig voldoen aan de erkenningsnormen van het CBF. Op 

dit moment wordt aan alle eisen, behalve de controle van de balans en de staat van baten en lasten 

voldaan. Onderstaand de criteria, de eisen en de toepassing door Stichting Bring Light. In de zomer 

van 2022 zal worden beoordeeld of erkenning bij het CBF zal worden aangevraagd. 

 Bijdragen een aan betere wereld: je doet daadwerkelijk wat je zegt te zullen doen om de wereld 

te verbeteren. 

 Zorgvuldig omgaan met iedere euro: je leeft de regels na over de besteding en het beheer van 

het geld, er kijkt altijd iemand mee bij betalingen (dit kan bij Bring Light ook achteraf zijn) en je 

doet alles om belangenverstrengeling te vermijden. 

 Verantwoording afleggen: in jaarverslagen en op je website geef je informatie over de besteding 

van de donaties en wat hiermee is bereikt. 

 Controleren: je bent niet bang je financiën te laten controleren door een accountant, een 

kascommissie of het CBF. 

 Je gaat respectvol om met donateurs: je luistert goed naar hun ideeën en neemt hun klachten 

serieus. 

De belangrijke kwaliteitscriteria voor een kleine stichting (minder dan € 100.000) zijn: 

Actueel beleid: Er is vastgelegd waarvoor een oplossing wordt geboden, wat de organisatie wil 

bereiken en welke activiteiten hiervoor uitgevoerd worden. Hiervoor is geld nodig en ook daarvan 

beschrijven we hoe we dit gaat verkrijgen. 

Dit is beschreven in dit beleidsplan. 

Begroting: Het beleidsplan is onderbouwd met een begroting, die inzicht geeft in zowel de 

verwachte inkomsten als de bestedingen. 

Dit is voor 2021 toegevoegd onderstaand. 

Onafhankelijk bestuur: het bestuur bestaat uit minstens drie leden en bestuurt het goede doel los 

van zakelijke belangen, familiebanden of connecties met andere organisaties. 

Het bestuur telt 3 leden en is onafhankelijk samengesteld. 



 
 

 

Transparantie en controle van de jaarcijfers: je hebt ten minste een balans en staat van baten en 

lasten, die worden gecontroleerd door een kascommissie of accountant (AA- of RA-geregistreerd) of 

is voorzien van minimaal een samenstellingsverklaring van een accountant. Op je website ben je 

transparant door je documenten te publiceren, zoals beleidsplan en jaarcijfers. 

Begroting 2021 (zomer 2022 meerjaren) 

Stichting Bring Light 
      

Begroting 2021 
      

Samenvatting 
      

2021 
 

Werkelijk Projectie 
   

       

  
2020 2021 2022 2023 Totaal 

Uit 
      

Personeel NL 
      

Loon NL 
 

- 0,00 
  

0,00 

Loonheffing NL 
 

- 0,00 
  

0,00 

Overige personeel 
(vrijwilligers) 

 
- 500,00 

  
500,00 

Kantoor & MarCom NL 
     

0,00 

Huur kantoor NL 
 

- 0,00 
  

0,00 

Communicatie NL 
 

- 750,00 
  

750,00 

Kleine inv activa 
 

- 500,00 
  

500,00 

Overig Algemene Kosten NL 
 

- 1.000,00 
  

1.000,00 

Bankkn Nederland 
 

- 150,00 
  

150,00 

Activiteiten 
     

0,00 

BL kn NL Doel 
 

- 5.000,00 
  

5.000,00 

BL kn UG Reis & verblijf 
 

- 8.349,00 
  

8.349,00 

BL NL cash UG 
 

- 0,00 
  

0,00 

BL Overig activiteiten 
 

- 0,00 
  

0,00 

Saldo Uit 
 

- 16.249,00 0,00 0,00 16.249,00        

       

In 
      

Giften particulier NL 
 

- 
   

0,00 

Giften bedrijven NL 
 

- 
   

0,00 

Giften Vermogensfondsen NL 
 

- 
   

0,00 

Kerkelijke instanties 
 

- 
   

0,00 

Uitvoerders 
 

- 13.349,00 
  

13.349,00 

Familie en vrienden 
 

- 2.900,00 
  

2.900,00 

Overige partijen 
 

- 
   

0,00 

Saldo In 
 

- 16.249,00 0,00 0,00 16.249,00        

Saldo totaal 
 

- 0,00 
   



 
 

 

Een balans en staat van baten en lasten zal worden opgesteld door het Bestuur. Controle hiervan zal 

over 2021 niet plaatsvinden. Voor juli 2022 zullen deze documenten beschikbaar worden gesteld op 

de website.  

De totale begroting is ca 16k EUR. Op basis van inzet van minimaal 50% door de beide uitvoerders 

van de activiteiten van beschikbare tijd zal de Stichting voor kosten levensonderhoud in Uganda voor 

50% dragen, reiskosten zullen volledig worden vergoed door de Stichting. De gemaakte onkosten 

zullen per kwartaal worden gedeclareerd en beoordeeld door het Bestuur. 

Voorstel vergaderdata en onderwerpen t/m zomer 2022 

- Q3 Oktober 2021 

o Voortgang & opstart (deliverable verslag en fin update update Mieke & Matthijs) 

o ANBI (aanvraag en voortgang) 

o Bankrekening (aanvraag en voortgang) met machtiging 

o Bestuur afstemming en huishoudelijk reglement 

- Q4 December 2021 

o Budget 2022 en werkplan. Vooral HJ1 en HJ2 open houden. Vaststellen bestuur. 

o Voortgang & opstart (deliverable verslag en fin update Mieke & Matthijs) 

o Overige acties 

o Verwachtingen 2022 

- Q1 Februari (laatste in Uganda) 2022 

o Voortgang & opstart (deliverable verslag en fin update update Mieke & Matthijs 

o Openstaande acties 

o Evaluatie voorbereiden 

- Q2 April 2022 

o Evaluatie Bring Light 

o Actieplan 2022  Mieke & Matthijs naar Uganda? 

o Beleidsplan meerjaren  

o Jaarverslag vaststellen 

-  Q3 Juli 2022 

o Meerjarenplannen 

o Structuur neerzetten 

o Toekomstplaatje stichting en vergaderdata 2022/3 


