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1. INTRODUCTIE
Stichting DAIDA is op 15 december 2017 opgericht en
is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich
richt op het verbeteren van de infrastructuur en leef- en
woonomgeving in steden in vooral ontwikkelingslanden.
De doelstelling van Stichting DAIDA vindt haar achtergrond
in het feit dat de snelheid van urbanisatie in de laatste
jaren wereldwijd enorm is toegenomen. Sinds 2015
woont meer dan de helft van de wereldbevolking in
steden en verwacht wordt dat dit percentage al voor
2030 zal toenemen tot zo’n 60%. Het grootste gedeelte
van deze nieuwe stedelingen zal worden gehuisvest in
miljoenensteden in ontwikkelingslanden. Door de kansen
en mogelijkheden die de steden bieden, werken deze
immers als magneten voor nieuwe immigranten. Uit de
praktijk blijkt echter dat miljoenen inwoners maar net het
hoofd boven water weten te houden.
De uitbreidende urbanisatie heeft als effect dat de
ongelijkheid in het inkomen van stedelingen in de steden
in ontwikkelingslanden als Mumbai, Lagos en Sao Paolo
alleen maar is toegenomen. Hetzelfde geldt voor de
ongelijkheid in woonomstandigheden en ongelijkheid
in de beschikbaarheid van stedelijke voorzieningen en
infrastructuur. Vergeleken met Nederlandse steden,
waar ook enige aandacht is voor sociale woningbouw en
stedelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, openbare
ruimten, parken en recreatievoorzieningen, ontbreekt dit
grotendeels in de meeste steden van ontwikkelingslanden.
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In deze steden is urbanisatie in een moordend tempo
gaande en een golf van nieuwe migranten wordt snel
opgevolgd door een volgende. Zelfs basisvoorzieningen
zoals schoon water en elektriciteit ontbreken soms, om
maar te zwijgen over redelijk onderwijs, gezondheids- en
andere voorzieningen.
De oprichter van Stichting DAIDA heeft tijdens zijn
meer dan vier decennia praktijkervaring in stedenbouw
(waaronder ook in India), gemerkt dat zelfs in deze
ogenschijnlijk hopeloze situatie mensen bestaan die er
de schouders onderzetten om het lot van de anderen
onderin de financiële pyramide te verbeteren. Zo zijn er
organisaties die door hun ijver en missie een groot verschil
weten te maken in het lot van de kansarmen in deze
steden. Het is dan ook de overtuiging van de oprichter van
Stichting DAIDA dat dergelijke initiatieven, van individuen
of organisaties (zoals NGO’s) of initiatiefgroepen van
stedelingen veel kunnen betekenen. Stichting DAIDA ziet
een rol voor zichzelf in het ondersteunen van dergelijke
initiatieven.

2. HET DOEL

VAN DE STICHTING DAIDA
Doelstelling
Stichting DAIDA heeft de volgende statutaire doelstelling:
“Het financieel of op andere wijze ondersteunen van
instellingen en (groeperingen van) personen die zich
richten op het verbeteren van de infrastructuur en woonen leefomgeving in steden in ontwikkelingslanden,
waar de urbanisatie in hoog tempo gaande is
en waar ongelijkheid heerst, door middel van
bijvoorbeeld onderwijs, wetenschap en onderzoek,
informatieoverdracht en uitwisseling van
kennis, daaronder begrepen het financieel ondersteunen
van studenten die professioneel onderwijs volgen op dit
gebied, een combinatie van de hiervoor genoemde doelen,
alsmede het financieel of op andere wijze ondersteunen
van (een) algemeen nut beogende instelling(en) met een
vergelijkbaar doel.”
Uitgangspunten en kernbeginselen
Stichting DAIDA zal trachten haar statutaire doelstelling
verwezenlijken door onder meer:
• het financieel ondersteunen van studenten die
professioneel onderwijs volgen in Stedenbouw, Sociale
Woningbouw, Architectuur en aanverwante gebieden;
• het financieel ondersteunen van specifieke acties van
instituten die voormeld onderwijs geven;
• het financieel ondersteunen van onderzoek naar
verbetering van de leefomgeving in steden; en
• het helpen verspreiden van informatie over de
verbetering van de leefomgeving in steden.
Afwezigheid winstoogmerk
Stichting DAIDA heeft geen winstoogmerk.
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3. WERKZAAMHEDEN

Strategie en realisatie doelstelling
Stichting DAIDA realiseert zich dat zij maar een kleine
bijdrage kan leveren aan de grote problematiek van
verstedelijking in ontwikkelingslanden. Zij is er echter
wel van overtuigd dat deze bijdrage voor de individueel
betrokkenen een verbetering van hun levensbestaan
zal bewerkstelligen.
Gezien de kleine omvang van de Stichting en haar
plaats in Nederland, heeft Stichting DAIDA als beleid
hoofdzakelijk betrouwbare bestaande betrouwbare
organisaties (waar mogelijk met een goede “trackrecord”) te ondersteunen die zich bezighouden met
het verbeteren van de leefomstandigheden in steden in
ontwikkelingslanden. Daarbij kan sprake zijn van een

werkzaamheden van Mashal NGO in Pune in India
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ondersteunende rol van Stichting DAIDA voor spelers
in zeer verschillende situaties. Gedacht kan worden
aan de volgende, niet-uitputtende opsomming van
typen projecten:

A.

Het financieel ondersteunen van specifieke
activiteiten van bestaande organisaties, zoals
NGO’s, die in de laatste jaren al goed werk geleverd
hebben op het gebied van verbetering van de
leefomstandigheden in steden voor de onderste klasse
van de bevolking. Een voorbeeld van zo’n organisatie
is Mashal NGO, een organisatie uit Pune in India, die
al enkele decennia zeer goed werk verricht bij het
legaliseren van “slums” en bij de herontwikkeling van
slums tot volwaardige woonbuurten.

3. WERKZAAMHEDEN

B.

Het financieel ondersteunen van burgerinitiatieven
in steden van ontwikkelingslanden, die door hun eigen
inzet en initiatief specifieke tekortkomingen van de
steden proberen weg te nemen.

bereikt, is de PNLIT een samenwerking aangegaan met
de lokale autoriteiten om hun succesformule bij andere
meren te herhalen. Het succes van deze organisatie
in Bangalore leidt nu tot vergelijkbare acties in enkele
andere Indiase steden.

Een goed voorbeeld hiervan is de PNLIT (Puttenahalli
Neighbourhood Lake Improvement Trust). Dit is een
“citizens-initiative” van vrouwen uit Bangalore met
als doel de vele meren in de stad, die steeds als
dumpplaats voor stedelijk afval worden gebruikt, in
hun oude glorie te herstellen als aangename openbare
ruimten voor iedereen. Na duidelijk resultaat te hebben

Puttenahalli Lake in Bangalore en vrijwillige bewoners aan het werk
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3. WERKZAAMHEDEN

C.

Het verspreiden van informatie over de
leefbaarheid van steden door het financieel
ondersteunen van organisaties die congressen,
discussiefora en/of andere media gebruiken om
informatie over dit onderwerp te verspreiden onder
grote delen van de bevolking.

Een voorbeeld is het recente congres in Mumbai over
“AFFORDABLE HOUSING & LIVEABLE CITIES”. Ook kan
gedacht worden aan het deels sponsoren van een reeks
van informatieve films over de leefbaarheid van steden
op TV-kanalen in India of andere ontwikkelingslanden.

beelden van het congres over Affordable Housing in Mumbai India
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3. WERKZAAMHEDEN

D.

Het financieel ondersteunen specifieke delen
van onderwijs en/of onderzoek door instituten en
instellingen op het gebied van de verbetering van
leefbaarheid van steden.

E.

Het financieel ondersteunen van enkele studenten
die hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs
volgen in Stedenbouw, Sociale Woningbouw,
Architectuur of andere verwante disciplines. De
gedachte hierbij is om de faculteit van bekende
instituten elk jaar te vragen enkele studenten aan
te dragen, die wel de capaciteit hebben maar niet
de financiële middelen om een dergelijke studie te
starten.

informele nederzettingen in Santos Brazilië
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Gezien de ervaring van de oprichter van Stichting
DAIDA in India, hebben de voornoemde voorbeelden
van projecten betrekking op India. De verwachting
bestaat echter dat het internationaal netwerk van
zowel de andere leden van het bestuur, alsook van
de oprichter, tot aanvragen vanuit verschillende
ontwikkelingslanden zal leiden.

4. ORGANISATIESTRUCTUUR
Bestuurders van Stichting DAIDA
Stichting DAIDA heeft een bestuur dat momenteel bestaat
uit drie bestuursleden; een voorzitter, een secretaris/
penningmeester en een algemeen bestuurslid. Gedurende 2018
zal het bestuur naar verwachting worden uitgebreid met twee
extra algemeen bestuursleden.
Het bestuur (januari 2018):
• De heer Ir. Shyam Khandekar;		
Voorzitter
• Mevrouw Elizabeth Vivier B.Arch.; Penningmeester/Secretaris
• De heer drs. Leo Lodder;			
Algemeen bestuurslid
Beschrijving van taakverdeling en beloningsbeleid
Voor het bestuur van Stichting DAIDA staat integriteit in
de meest brede zin hoog in het vaandel. Dit betekent dat
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en
het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De bestuurders
van Stichting DAIDA zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen dan
ook geen beloning voor hun bestuurstaken. Wel bestaat de
mogelijkheid om een niet bovenmatige onkostenvergoeding uit
te keren voor gemaakte reis- en/of administratiekosten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, de
vertegenwoordiging (gezamenlijk), de planning, het beleid, het
financieel beheer en de interne- en externe communicatie. Het
bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met
betrekking tot het functioneren van Stichting DAIDA en zorgt
voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. De taken worden
verdeeld over de drie (en in de toekomst vijf) bestuursleden. Bij
de uitvoering van de bestuurstaken is het beleidsplan altijd het
uitgangspunt.
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5. INKOMSTENVERWERVING
Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële
duurzaamheid
De aanvankelijke activiteiten van Stichting DAIDA zijn mogelijk
door een schenking van de oprichter.
Nadat een effectief systeem voor het ontvangen van aanvragen
is opgezet, zal het bestuur verantwoordelijk zijn voor de werving
van aanvullende fondsen en donaties die nodig zijn voor de
projecten en activiteiten. Gedacht kan worden aan andere
stichtingen, maar vooral ook aan organisaties uit de bredere
bouwsector. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
• De fondsenbehoefte en de wervingscapaciteit moeten met
elkaar in overeenstemming zijn. De gedachte is om aan
schenkers specifieke projecten in ontwikkelingslanden aan
te kunnen bieden, zodat hun financiële bijdrage een-op-een
gebruikt kan worden voor een specifiek doel in een specifieke
stad.
• Stichting DAIDA voert een transparantie boekhouding. Alle
uitgaven die Stichting DAIDA doet zullen bedoeld zijn voor de
activiteiten van de Stichting en kunnen worden verantwoord.
• Er worden alleen projecten en activiteiten gestart die in
overeenstemming zijn met het doel van Stichting DAIDA.
ANBI
Stichting DAIDA zal in januari 2018 een verzoek indienen om
met terugwerkende kracht naar haar datum van oprichting (15
december 2017) de ANBI-status te verkrijgen.
Een ANBI moet zich houden aan de regels zoals opgenomen
in artikel 1a en 1B Uitvoeringsregeling AWR. Stichting DAIDA
voldoet aan deze regelgeving.
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6. HET BEHEER

VAN HET VERMOGEN
Vermogen
Het vermogen van Stichting DAIDA wordt gevormd door:
a. Subsidies, giften en donaties;
b. Hetgeen verkregen wordt door erfstelling of legaten;
c. Hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
Beheer
Het vermogen van Stichting DAIDA wordt beheerd door
de penningmeester. Uitgangspunt daarbij is dat de gelden
als liquide middelen worden aangehouden op één of
meerdere rekeningen van banken die vallen onder het
Nederlands depositogarantiestelsel. Aan het eind van het
boekjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december, worden
de jaarstukken (jaarrekening, winst- en verliesrekening, de
balans en een staat van baten en lasten) opgesteld door
de penningmeester.
Stichting DAIDA heeft een lang eerste boekjaar.

krottenwijk in Yangon, Myanmar
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7. BESTEDING

VAN HET VERMOGEN

Bestedingsbeleid
Via het brede netwerk van de bestuurders van Stichting
DAIDA en ook via andere kanalen, worden twee keer
per jaar de schenkingsaanvragen van individuen en
organisaties ontvangen en verwerkt. Stichting DAIDA
verwacht aanvragen vanuit verschillende delen van
de wereld. De aanvragen worden onderverdeeld in de
volgende vijf (of eventueel meer) categorieën:

E. aanvragen van individuele studenten t.b.v. het
volgen van opleidingen.
Afhankelijk van de geschikte aanvragen zal worden
getracht het beschikbare geld enigszins gelijkelijk over
de vijf categorieën te spreiden.
Aanwezige fondsen en reserves worden dus, conform
de statutaire doelstelling besteed aan de uitvoering
van de activiteiten van Stichting DAIDA. Jaarlijks
evalueert het bestuur alle activiteiten.

A. aanvragen van NGO’s voor specifieke acties/doelen
B. aanvragen van burgerinitiatieven voor specifieke
acties/doelen
C. aanvragen t.b.v. het verspreiden van informatie
d.m.v. congressen, discussiefora of andere media.
D. aanvragen van onderwijs of onderzoeksinstellingen
voor specifieke programma’s of onderzoeken.

Zoals al eerder vermeld worden fondsen en
schenkingen, verworven voor een specifiek project,
ook één-op-één gebruikt voor dat specifieke project.

Stichting DAIDA
2017-2021
							2017			2018			2019			2020			2021
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Inkomende			
Stortingen oprichter			
€ 200.000 		
kasstromen			
Bijdragen derden
				
				Rente inkomsten op spaartegoeden				
Totaal inkomend
		
			
€ 200.000 		

€
€
€
€

200.000
10.000 		
1.000
211.000 		

€
€
€
€

200.000 		
20.000
1.650
221.650 		

€
€
€
€

200.000
20.000
2.103
222.103 		

€
€
€
€

200.000
20.000
2.559
222.559

Uitgaande kasstromen
				Doelstellingen DAIDA
				
A
							
			
B
							
			
C
							
			
D
							
			
E
							
			
Sub-totaal				
€
- 			

€
€
€
€
€
€

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
75.000

€
€
€
€
€
€

25.000
25.000 		
25.000
25.000
25.000
125.000

€
€
€
€
€
€

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
125.000

€
€
€
€
€
€

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
125.000

Beheerkosten		
				
			
			
Totaal uitgaand

Beheer
Website							
Advieskosten							
Overig 							
				
€
- 			

€
€
€
€

1.000
2.500
2.500
81.000

€
€
€
€

1.000
2.500
2.500
131.000

€
€
€
€

1.000
2.500
2.500
131.000

€
€
€
€

1.000
2.500
2.500
131.000

Kaspositie
		
			

1-jan					
31-dec
			

€ 200.000
€ 330.000

€
- 		
€ 200.000

€ 330.000
€ 420.650

€ 420.650
€ 511.753

€ 511.753
€ 603.312

8. BEGINBALANS
Stichting DAIDA is op 15 december 2017 opgericht en
bevindt zich momenteel nog in de opstartende fase.
De Stichting heeft van haar oprichter een periodieke
schenking ontvangen voor de start van de activiteiten.
De beginbalans van Stichting DAIDA is als volgt.

Toelichting op het vermogen
Er mag door een ANBI niet meer vermogen worden
aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden.
Stichting DAIDA zal gedurende vijf jaar een periodieke
schenking ontvangen van haar oprichter van € 200.000
per jaar. De bijdragen van derden worden geschat op
€ 10.000 tot € 20.000 per jaar. Verwacht wordt dat per
jaar ongeveer € 125.000 zal worden besteed aan de

verschillende projecten. Dit bedrag is voor het jaar
2018 lager ingeschat op € 75.000, omdat Stichting
DAIDA zich op dit moment nog in de opstartfase
bevindt. Het vermogen dat gedurende de eerste
jaren wordt opgebouwd zal dus niet direct jaarlijks
worden besteed aan de projecten (zie: begroting). Het
vermogen dat wordt opgebouwd, wordt aangehouden
met het doel om in ieder geval in de komende tien
jaar genoeg vermogen ter beschikking te hebben
om de projecten te kunnen realiseren. Mochten de
uiteindelijke ontvangsten hoger of lager uitvallen,
dan zal het bestedingsbeleid van Stichting DAIDA
hierop worden aangepast. De beheerskosten worden
geschat op iets minder dan 5% van de uiteindelijke
bestedingen.

Balans Stichting DAIDA
december 2017
Activa

								

Liquide middelen		

€

200.000

									
Totaal				
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€

200.000 		

Passiva
Eigen vermogen		

€

Vreemd vermogen		

€

Totaal 				

€

200.000
200.000

9. CONTACTGEGEVENS
STICHTING DAIDA
BEELAERTSPARK 9
2731 AE BENTHUIZEN

14

EMAIL
INFO.STICHTINGDAIDA@GMAIL.COM

