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1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Ifoza het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 23-09-2014.
Het beleidsplan zal vijfjaarlijks aangepast worden indien nodig.
2. Strategie
2.1 Kernprincipes van de instelling
Visie:
“Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world”
Nelson Mandela
De visie van Stichting Ifoza is dat iedereen recht heeft op onderwijs ongeacht religie,
afkomst of sekse.
Onderwijs is de beste manier om armoede te bestrijden, mensen zelfredzaam te maken en
de economie een positieve impuls te geven.
Missie:
Stichting Ifoza is opgericht in 2011 met als enige doel om scholieren die de potentie
hebben om na middelbaar onderwijs door te stromen naar de Hogeschool of universiteit.
de kans te bieden om dit middelbaar onderwijs te volgen. We willen dit bereiken door een
studiebeurs aan te bieden.
We zijn ervan overtuigd dat problemen in Afrika het beste opgelost kunnen worden door
Afrikanen zelf. Zij kennen hun omgeving het beste en zijn in de juiste positie om
oplossingen aan te dragen toegespitst op hun eigen samenleving. Om economisch
onafhankelijk te zijn, als land of als individu, is kennis onontbeerlijk.
Afwezigheid winstoogmerk
De instelling heeft geen winstoogmerk. De instelling streeft niet naar winst. Dit blijkt uit het
feit dat Ifoza de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Bij opheffing van Ifoza vervalt het overblijvende positieve saldo aan COSUDA in Ifakara,
Tanzania.
3. Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling
Ifoza verricht de volgende werkzaamheden:
• Het financieel ondersteunen van middelbare scholieren in Ifakara, Tanzania.
• De ondersteuning is gericht op schoolboeken en schooluniformen.
• Het opbouwen van een bibliotheek en mediatheek.
• Omdat de kennis van het Engels vaak een struikelblok vormt voor de scholieren
wordt gezocht naar een vorm van bijles.

3.2 Werving en beheer van gelden
Ifoza werft gelden ten behoeve van de doelstelling op de volgende wijze:
• Het werven van donoren
• Het organiseren van fondsenwervingsactiviteiten
• Zoeken van sponsoren
• Zoeken van fondsen
• Verkopen van lokale producten
Het beheer van de inkomsten vindt als volgt plaats: Ifoza streeft er naar om de
beheerkosten niet hoger te laten zijn dan 10% van de opbrengst.
3.3 Vermogen van de instelling
Ifoza houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
3.4 Bestedingsbeleid
In de bestuursvergadering wordt bepaald aan welk doel het geld zal worden besteed.
Gelden die besteed worden aan individuele scholieren zullen in overleg met de docent
door de voorzitter worden voorgedragen in de bestuursvergadering ter besluitvorming.
Beheerkosten die meer bedragen dan €100,- worden ter besluitvorming voorgelegd aan
het bestuur.
3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling.
Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling
als ware het eigen vermogen.
4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur/de raad van toezicht ontvangen géén beloning voor hun
werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel
in dienst.
4.2 Beschrijving administratieve organisatie
De financiële administratie van Ifoza wordt gevoerd door de penningmeester. De
jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door het bestuur.
4.3 Publicatieplicht
Ifoza voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: www.ifoza.nl

