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Achtergrond
Stichting Autonomia is opgericht op 17 december 2002. Het doel van de stichting is het
ondersteunen van diverse activiteiten op het gebied van ontwikkeling van individuen, in
het bijzonder kinderen, op het gebied van onderwijs, gezondheid etc om de kwaliteit van
leven van individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel te verbeteren op
dusdanige wijze dat kinderen op latere leeftijd zoveel mogelijk zelfstandig kunnen
functioneren en kansen krijgen zich te ontwikkelen.
Werkzaamheden van de Stichting

-

Het (financieel) ondersteunen van verschillende soorten (grotere en kleine)
projecten;
Klankbord voor de manager(s) van het gekozen te steu
Met ingang van 2012 is er besloten tot het ondersteunen van één project, te
weten het verzorgen van scholing voor kinderen in Sierra Léone (Schooling for
Life)
De hulp vanuit de stichting voor Schooling for Life bestaat grotendeels uit subsidie
en het begeleiden en coachen van het bestuur van Schooling For Life t.b.v. het
werven van extra fondsen en het opzetten van het project in Sierra Léone (zie
bijgaand verslag van de Oriëntatiereis van de oprichter)

In principe zullen de te werven fondsen (donaties en lijfrentes) op een conservatieve
wijze worden beheerd (eigen bankrekening van Autonomia). Ook zal er gestreefd worden
naar een optimale, efficiënte doorstroming van de te doneren gelden.
De in
-

het verleden door de stichting ondersteunde projecten zijn o.a.:
Stichting Kidsrights
Kindertehuis Parivar (in India)
Onderwijs in Tibet (o.a. verpleegstersopleidingen gesponsord)

Begroting
Er zal jaarlijks een begroting worden gemaakt, anticiperend op de te verwachten
inkomsten en de te ondersteunen doelstellingen. Er zal over gewaakt worden dat de
administratieve kosten van de Stichting minimaal zijn ten opzichte van de te doneren
gelden. Gelet op het feit dat de bestuurders van de stichting hun werkzaamheden
vrijwillig verrichten verwacht het bestuur niet of nauwelijks beheerskosten te moeten
maken, met uitzondering van vaste lasten van derden, zoals kosten van de bankrekening
en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In het eerste boekjaar komen daar nog
bij de kosten van de notaris die gemoeid waren met de oprichting van de stichting.
De schenking voor 2014 ad € 40.000 zal bekostigd worden uit verschillende (lijfrente)
giften die reeds zijn toegezegd.

