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Beleid en strategie:
Stichting Candy Promise behartigt de belangen van kansarme kinderen en
weeskinderen, zowel in Nederland als daarbuiten.
Door middel van fondsenwerving worden financiële middelen opgehaald die
vervolgens worden besteed aan verschillende projecten.
De stichting schenkt geen geld aan instellingen / tehuizen, maar richt zich op het
bieden van hulp met praktische zaken en ondersteuning van (kinder)tehuizen.
Bijvoorbeeld; (laten) verrichten van onderhoudswerkzaamheden, nieuw meubilair,
kleding, speelgoed en het inrichten van speelruimtes en buitenspeelplaatsen.
Door middel van diverse geldinzamelingsacties wordt geld opgehaald voor de
stichting. Denk aan benaderen van het netwerk van de oprichters zoals zakelijke
relaties, vrienden, kennissen, familie ect.
Crowdfunding behoort ook tot de wervingsactiviteiten.
Hierbij worden diverse social media middelen ingezet zoals Linkedin, Facebook,
Instagram en de eigen website.
Het vermogen wordt beheerd door de 3 oprichters en digitaal gemonitord door de
penningmeester en de voorzitter.

Een accountant verzorgt jaarlijks een financieel overzicht.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Pinas, Armine Sarkisi
Penningmeester: Geraets – Beckeringh, Joline Maria Anna
Secretaris: Bakker, Rebecca Catharina Hendrikje Bernardina
De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut
beoogde instelling.
Het bestuur ontvangt geen uitkering anders dan de gemaakte kosten t.b.v. de
stichting.
De stichting houdt niet een groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig.
Financiële gegevens van Stichting Candy Promise
Een prognose van de begroting ziet er als volgt uit:
2018

Inkomsten

Bedrag

2019

2020

Bedrag

Bedrag

Giften / donaties
Fondsenwervende activiteiten

€3.000
€20.000

€2.000
€13.000

€2.000
€13.000

Totaal

€23.000

€15.000

€15.000

Uitgaven
Promotiekosten (flyers, visitekaartjes)
Website
Oprichting (notaris en inschrijving)
uitgave t.b.v. projecten
Totaal

Bedrag
€200
€250
€1.050
€20.000
€21.500

Bedrag Bedrag
€200
€200
€50
€50
€0
€0
€13.000 €13.000
€13.250

€13.250

