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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting “Care to Smile Foundation”. Het plan omvat een
overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht in de inkomsten, het
beheer en de besteding hiervan.
Deze versie van het beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2015 tot en met 2018. Zo nodig
zal het bestuur van de stichting dit beleidsplan jaarlijks actualiseren.
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1.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel om , mensen die in armoede leven, of anderszins
verkeren in een slechte financiële positie en/of problemen hebben van medische
aard, en gezinnen met kinderen tot 18 jaar die in een financieel benarde positie
verkeren, te ondersteunen middels een bijdrage in producten en/of middels
eenmalige financiële steun. De Stichting Care to Smile Foundation geeft in beginsel
geen structurele hulp, maar is bedoeld als een steuntje in de rug in moeilijke tijden. De
geselecteerde personen en/of gezinnen ontvangen in beginsel dus eenmalig
financiële steun of goederen waarmee zij noodzakelijke producten kunnen kopen
en/of ontvangen zij fysieke producten die bijdragen in de 1e levensbehoeften of het
leven gewoonweg veraangenamen. Denk bijvoorbeeld aan Sint- kerst -verjaardag
kadootjes! Bijdrage in schoolboeken, uitstapjes school etc!

De beoogde personen/gezinnen zal de Care to Smile Foundation in beginsel niet zelf
uitzoeken . De Care to Smile Foundation zal onder andere gebruik gaan maken van
de contacten van onder meer Stichting Heppie, lokale vestigingen van Stichting
Leergeld, de Stichting Zonder Dak en de Voedselbank, Centraal Orgaan Opvang
Asielzoeker en verschillende gemeentelijke instanties. Gezinnen die daar
ingeschreven staan, zijn al uitgebreid gescreend, dus dat hoeft geen tweede keer.
Daarnaast zal direct aan of via andere contacten gelden of producten ter
beschikking worden gesteld, waaronder aan goede doelen die gericht zijn op
medische onderzoeksprogramma’s of daaraan gelieerde goede “medische doelen”
organisaties, zoals dit binnen de doelstelling van de Care to Smile Foundation.

Met bovengenoemde doelstelling beoogt de Stichting Care to Smile Foundation het
algemeen belang te dienen.

De Care to Smile Foundation heeft geen winstoogmerk, zoals opgenomen in de
Statuten, en streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de
Stichting Care to Smile Foundation de opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.

Zoals blijkt uit de Statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.
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2.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting Care to Smile Foundation zijn gericht op
ondersteuning van nog vast te stellen projecten in het kader van de hiervoor
vermelde doelstelling.

Doelstelling is om in de periode 2016 tot en met 2018 de ANBI verder te
operationaliseren, alsmede verdere projecten te selecteren. Vanaf 2017 zullen de
activiteiten starten van de stichting Care to Smile Foundation, alsmede zal de
implementatie van de goede doelen in het kader van de statutaire doelomschrijving
worden uitgerold.

Stichting CARE TO SMILE Foundation is een puur vermogensfonds. De Stichting Care to
Smile Foundation houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van
de stichting.

Het jaar 2015 werd aangewend voor:



het identificeren en voorselecteren van projecten op het gebied van de
doelstelling



voorbereidingen treffenvoor de publicatie van de gegevens op het internet;



het voorbereiden van het gaan doen van enkele giften.

Het jaar 2016 wordt aangewend voor:


voorselectie van de geselecteerde projecten;



het inventariseren van giften;

Het jaar 2017 wordt aangewend voor:


aanwijzing van geselecteerde projecten



het volledig operationeel zijn van de stichting Care to Smile Foundation.
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3.

Beheer van Vermogen
Sedert kort na haar oprichting bestaat het vermogen van de stichting uit een
schenking van 10.000,-- Euro zoals vermeldt onder punt 6.

4.

Beheer van fondsen
De fondsen van de stichting worden in 2015 vastgesteld en worden beheerd door de
stichting (ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 64454851. Vanaf 2017
wordt minimaal €15.000,-- per jaar aan schenkingen gegeven, waarvan
€ 10000 cash en € 5000,- aan goederen

Alle opbrengsten en kosten van de stichting worden in beginsel verantwoord in de
periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. De
indirecte kosten zijn minimaal en hebben met name betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en
overige onkostendeclaraties. De de Staat van Baten en Lasten van de stichting zal
uiterlijk op 14 juli van het kalenderjaar volgend op het boekjaar waar de jaarrekening
betrekking geplaatst worden op het internet.

5.

Besteding
De komende jaren (2015 tot en met 2018) zal de stichting Care to Smile Foundation
haar vermogen voornamelijk aanwenden voor het verlenen van financiële/
goederen steun aan nader in 2015 en 2018 vast te stellen projecten, omschreven
onder punt 2. ‘werkzaamheden’. Jaarlijks zal de stichting minimaal vier
bestuursvergaderingen houden waarin de actuele en toekomstige werkzaamheden
van de stichting zullen worden besproken.

De bestuurders ontvangen geen beloning, maar slechts een onkostenvergoeding
en vacatiegelden voor hun diensten.

6.

Prognose 2015-2016
De Stichting verwacht voor de jaren 2015-2018 de volgende inkomsten, uitgaven en
kosten te hebben, waarbij van belang is te noemen dat de stichting een
opstartperiode nodig zal hebben om de activiteiten op de lange termijn te
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structureren.
2015:
Inkomsten uit vermogen

p.m

Uitgaven aan doelstellingen 2015

€ 0,-

Algemene kosten

€ 1000,-

2016:
Inkomsten uit vermogen

p.m

Schenking

€1250,- + €10.000,-

Uitgaven aan doelstellingen 2016

€17.000 cash + € 5.000 goederen

Algemene kosten

€ 1000,-

2017:
Idem aan 2016

7.

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer
De Stichting Care to Smile Foundation is ingeschreven te Eindhoven onder nummer
64454851, adres De Kuil 4, 5527 AA Hapert.

Het bestuur bestaat in beginsel uit drie bestuurders:
Het voorzitterschap is in handen van de Eveline Zimmerman-Den Dulk,
Penningmeester van de stichting is Simone Sanders, en Wendy Melis is secretaris.
Afspraak is om tenminste vier maal per jaar te vergaderen.

Het fiscaal nummer van de Stichting is 8556.73.254.
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