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Voorwoord

Voor U ligt het beleidsplan van Stichting Cipadong wat betekend
Stichting Coalition Internationale pour la Paix et le Developpement.
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 9 maart 2015
te Sint Willebrord, en staat ingeschreven onder KvK nummer
62831984 met als RSIN nummer 854975445.
Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van Stichting Cipadong
is van wat er in de bijbel geschreven staat heb je naaste lief en
wees barmachtig. Voor aanvullende informatie kunt U altijd contact
opnemen met Stichting Cipadong.
Het beleidsplan is vastgesteld voor vijf jaar voorbehouden aan
wijzingen en aanvullingen, het is een document in beweging.
Namens de voorzitter van Stichting Cipadong.

Dhr. A Mahama

Inleiding

Dit plan geeft een beeld op hoofdlijnen voor waar wij staan, en wat
we doen en willen bereiken.
Van uit dit plan op hoofdlijnen worden project plannen gemaakt en
uitgevoerd.
Per plan zal er een projectanalyse gemaakt worden over de kosten.

Missie, visie, en doelstellingen

Onze missie is zoals deze in de statuten is vastgelegd. Vanuit
deze missie hebben wij de volgende visie, waar we geïnspireerd
worden vanuit de bijbel waar geloof hoop en liefde centraal
staan. Vastberaden en toekomstgericht willen we onze doelen
bereiken, handelend van uit de liefde.

Wat willen we bereiken

Met kleine financierbare op maat gemaakte projectplanen. Deze
kunt U terug vinden op onze site https://cipadong.eu

Financiën

Om onze plannen te financieren is geld nodig dat proberen we
middels fondswerving, donatie, en giften te bereiken.
De stichting heeft geen winstoogmerk en alles wordt op vrijwillige
basis gedaan. Dit staat ook in de statuten beschreven.
Alle kosten die gemaakt worden zijn terug te vinden in onze
jaarverslagen.
Deze zijn gepubliceerd op
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichtingcoalitioninternationale-pour-la-paix-et-le-developpement

