BELEIDSPLAN 2016 Hamlin Fistula Nederland (HFN)

Visie en Missie
De visie is ‘het geven van hoop aan vrouwen met een of meerdere obstetrische fistels’.
De missie ‘ een onvoorwaardelijke toewijding aan en medeleven met vrouwen die lijden aan een of
meer obstetrische fistels’. Hierbij behoort ook de financiële ondersteuning van preventieve
maatregelen alsook behandeling en re- integratie van vrouwen met deze fistels.

Doelstellingen en ambitie
De stichting HFN heeft ten doel het financieel steunen van het Addis Abeba Fistula Hospital en al
hetgeen met dit ziekenhuis rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Dit alles in de ruimste zin.
HFN heeft gekozen voor drie doelstellingen die grotendeels aansluiten bij de doelstellingen van het
Hamlin Fistula Hospital in Addis Abeba.
1. Een onafgebroken stroom van financiële bijdragen
2. Het verhogen van het bewustzijn over de fistelproblematiek
3. Het verder professionaliseren en uitbreiden van de HFN organisatie
De ambitie voor het verwerven van inkomsten in de volgende jaren is als volgt:
2016 70.000 euro
2017 70.000 euro
2018 70.000 euro
Er wordt naar gestreefd om de kosten van de stichting zover mogelijk onder de 10% te houden.

Strategie
HFN voert de volgende strategie bij het behalen van de doelstellingen:
 Het verbreden van de huidige donateursbasis
 Het verhogen van de sponsoractiviteiten en daarmee van de opbrengsten
 Verhogen van loyaliteit en betrokkenheid van de donateurs
 Het geven van voorlichting en presentaties over de fistelproblematiek
 Het planmatig werken door het hanteren van een planning & control cyclus
(activiteitenplan, jaarverslag, jaarrekening + accountantsverklaring).

Wat wil de donateur?
Uit onderzoek door CBF1 is gebleken dat donateurs de meeste waarde hechten aan de volgende drie
stellingen:
 Werkt aan de oplossing voor een probleem dat de mensen raakt (ziekte, hulp aan kinderen,
menselijk leed etc.)
 Laat duidelijk zien hoe het geld wordt besteed
 Geeft duidelijk aan wat bereikt wordt met hulp
HFN conformeert zich aan bovenstaande drie stellingen.
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Stichting HFN heeft het CBF Keurmerk
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Bestuur van de stichting HFN
Eind 2015 hebben drie bestuursleden het bestuur verlaten. Dit vanwege andere en drukke
werkzaamheden. Daarmee is het bestuur van HFN begin 2016 niet op goede sterkte. In 2016 zal het
bestuur dan ook ‘op zoek’ gaan naar een goede aanvulling ervan. Dit, op basis van ervaring,
deskundigheid en bestuurlijke ervaring.
Per 1 januari is het bestuur als volgt samengesteld: Monique Rosbergen is de nieuwe
bestuursvoorzitter, Lucienne van Lievenoogen secretaris en Karien de Bont, bestuurlid.

Algemeen HFN
In 2015 is veel aandacht besteed aan de toekomst van het bestuur van HFN t.a.v. Hamlin Fistula
International en - Ethiopië̈. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het MOU, die internationaal door
alle partijen is onderschreven. Deze MOU wordt nu omgezet in concrete acties/activiteiten, welke
door het stichtingsbestuur goed gevolgd zullen worden.
In juni 2016 zal de nieuwe stichtingsvoorzitter de PIM bijwonen om de internationale contacten aan
te halen en te borgen. En, om de situatie in Ethiopië te bezien en hoe onze projectgelden bijdragen
en resulteren in concrete resultaten.

Verkoop Ethiopische artikelen
Het bestuur van Hamlin Fistula Nederland heeft sinds 2014 een verkooppunt van Ethiopische
artikelen in de Ark in Barneveld evenals een webshop gerealiseerd. Ondanks dat dit veel energie en
tijd vraagt van het bestuur zal deze activiteit ook in 2016 worden gecontinueerd. In 2016 wordt
ervoor gezorgd dat de aanvoer van producten vanuit Ethiopië̈ structureler wordt opgezet.

Public Relations
Ook in 2016 blijft het uitgangspunt: zoveel mogelijk bekendheid en PR genereren voor Hamlin Fistula
in het algemeen en specifiek voor de (noodzakelijke operaties van) Ethiopische patiënten.
In 2016 zal dan ook wederom worden gewerkt aan een meer gestructureerde opzet van public
relations in de volle breedte. Het is de insteek om digitaal met regelmaat en gestructureerd
geïnteresseerden te informeren over het wel en wel van de Ethiopische patiënten, over de
ziekenhuizen in Ethiopië en over onze stichting. Ook zal de website actueel gehouden worden.
Inzet is om de naamsbekendheid van HFN vergroten door zoveel mogelijk presentaties te geven,
door een actieve deelname aan activiteiten en aan eenmalige acties zoals kraampjes op markten e.d.

Sponsoring en Fondsenwerving
In 2016 zal de gestructureerde aanpak van sponsoring en fondsenwerving een belangrijk actiepunt
zijn van het bestuur. Het daarvoor in 2015 door het HFN-bestuur geaccordeerde voorstel zal
gefaseerd worden ingevoerd.

Wilde Ganzen
De uitvoering van de in 2015 door Wilde Ganzen gehonoreerde projectaanvraag zal in 2016 centraal
staan. De activiteiten voor het project lopen tot september 2016. De stichting Hamlin Fistula
Nederland wil - samen met vermeerdering van Wilde Ganzen - geldelijk bijdragen aan de volgende
doelstellingen:
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-

-

Het ondersteunen van 12 verloskundigen in 6 klinieken in ‘rurale’ gebieden in Ethiopië door
de bekostiging van een ondersteunings-/starterspakketten. Met deze pakketten krijgen de
net afgestudeerde verloskundigen de mogelijkheid om de benodigde praktische
hulpmiddelen aan te schaffen. Daarnaast zullen zij begeleid/ondersteund worden door
deskundigen, die hen met raad en daad bij zullen staan in de veelal moeilijke
omstandigheden in de praktijk.
Tevens zal er een ambulance worden aangeschaft. Deze wordt in gezet voor het vervoer van
de Ethiopische patiënten. Een dergelijk vervoersmiddel wordt node gemist.

De activiteiten die hiervoor in 2016 verder uitgebouwd/uitgevoerd moeten worden zijn onder meer:
- sponsoracties richting kerkelijke organisaties, in eerste instantie in provincie Gelderland,
- de organisatie van een mogelijke kunstveiling in samenwerking met kunstenaar,
- mailings aan vrouwenclubs/vrouwelijke serviceclubs met het aanbod van presentaties,
- een foto-expositie met verkoop van de foto’s,
- gerichte vrienden-/vriendinnenacties,
- allerlei sponsorbijeenkomsten
- het geven van zoveel mogelijk presentaties.
Voor specifieke projecten zal gebruik worden gemaakt van o.m. op Pifworld en/of Whydonate.
Al de inzet en energie van het bestuur zal voor de uitvoering van bovenstaande activiteiten nodig
zijn, dus worden ingezet.
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