BELEIDSPLAN

Voorwoord
Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation.
De Tulsun foundation is opgericht in 2016 door Karel Kinds met als doel de kwaliteit van leven
van kinderen in Oekraïne te verbeteren en om zodoende bij te kunnen dragen aan een betere
toekomst. De aanleiding hiervoor zijn de activiteiten van Karel Kinds, die in 2004 als
Nederlandse ondernemer het initiatief nam om naar Oekraïne af te reizen om daar een bedrijf
te starten.
Door de kennismaking met Oekraïne en de contacten die daar werden opgedaan, zag Karel
dat er grote groepen hulpbehoevende kinderen zijn die niet in hun dagelijkse basisbehoeftes
konden worden voorzien. Zelf vader en grootvader zijnde bracht besloot hij direct hulp te gaan
verlenen middels de ondersteuning van twee kindertehuizen en deze te voorzien in de
dagelijkse behoeftes zoals de aanschaf van maaltijden en wasmachines.
Door de oorlogshandelingen in Oost-Oekraïne zagen wij dat er ruim 400.000 kinderen op de
vlucht waren geslagen. Daarop werd het besluit genomen om onze hulp grootschalig aan te
pakken en de Tulsun Foundation op te richten.
Door de foundation zijn inmiddels al meerdere initiatieven geïnitieerd, waaronder de aankoop
van verwarmingssystemen voor scholen en weeshuizen, het verstrekken van nieuwe
schoolmaterialen en organiseren van evenementen waarbij de kinderen hun dagelijkse
beslommeringen kunnen vergeten.
Helaas zien wij de toekomst in Oekraïne op korte termijn niet veranderen en daarom zullen
wij als Tulsun Foundation ons blijven inzetten voor de hulpbehoevende kinderen. Inmiddels
beschikt de Tulsun Foundation over een volledig toegewijd team in Oekraïne dat zorg draagt
voor de verdere uitrol en succes van de huidige en komende initiatieven.
Namens het bestuur,
Karel Kinds
Bram Wegh
Peter de Winter
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1. TulSun Foundation
TulSun Foundation is opgericht in 2016 als Nederlandse stichting om de kwaliteit van het leven van
kinderen in Oekraïne, ongeacht politieke of geloofsgrenzen, te verbeteren en ze daarbij te helpen
aan een betere toekomst.

1.1 Missie
TulSun Foundation zet zich in om de sociaal –maatschappelijke positie van hulpbehoevende kinderen
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in Oekraïne te verbeteren. Door middel van verschillende programma’s
en projecten wil de TulSun Foundation de levensvreugde van de kinderen vergroten en hun positie in
de maatschappij alsmede hun toekomst verbeteren.

1.2 Visie
TuslSun Foundation heeft ten doel de kwaliteit van het leven van kinderen in Oekraïne, ongeacht
politieke of geloofsgrenzen, te verbeteren en ze daarbij te helpen aan een betere toekomst en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

1.3 Doelstellingen
Het doel van de TulSun Foundation is om ervoor te zorgen dat hulpbehoevende kinderen, waaronder
weeskinderen, kinderen bezwaart met de ervaring van oorlogshandelingen en kinderen die
opgroeien in armoede, te helpen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en ze daarbij te helpen
aan een betere toekomst.

1.4 Werkgebied
In aanvang en bezien de omvang van Oekraïne is het voor de TulSun Foundation onmogelijk het
gehele land van support te voorzien. Daarom heeft TulSun Foundation ervoor gekozen de activiteiten
in eerste instantie uit te rollen in de regio Kiev en in Oost-Oekraïne.

2. Organisatiestructuur
2.1 Organogram
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2.2 Dagelijks bestuur
Karel Kinds (oprichter), Bram Wegh en Peter de Winter vormen het dagelijkse bestuur van de TulSun
foundation en dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken, het functioneren van de stichting en
het middels raad en daad begeleiden van de diverse projecten.
Het Bestuur overlegt doorgaans wekelijks met elkaar en komt minimaal tweemaal per jaar ‘formeel’
bijeen. Bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij kunnen wel in redelijkheid gemaakte (reis en andere
on-)kosten, die verband houden hun functie als bestuurslid van de stichting, declareren alsmede
ontvangen zij een vacatievergoeding.

2.3 Countrymanager
De lokale aansturing van de diverse projecten wordt verzorgd door de countrymanager, Vita @@@.
Zij draagt zorg ter plaatse voor aansturing van de diverse programma’s en projecten alsmede de
begeleiding van de lokale vrijwilligers en fieldworkers. Tevens is de Countrymanager
verantwoordelijk voor de verspreiding van de missie en visie van de TulSun foundation, de groei van
de projecten portefeuille en het binnenhalen van donateurs om de projecten mede te financieren.
De Countrymanager ontvangt voor het uitvoeren van haar taken een vaste vergoeding in lijn met de
richtlijnen van het CBF.
De Countrymanager overlegt wekelijks met het bestuur en beide komen gemiddeld 1x per maand
bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden structureel besproken:
a)
de voortgang en successen van lopende projecten;
b)
aanvragen van potentiële nieuwe projecten;
c)
financiële stand van zaken van de diverse projecten

2.4 Vrijwilliger, werkgroepen en fieldworkers
De TulSun Foundation beschikt over een zeer groot netwerk van vrijwilligers en fieldworkers welke
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van alle uitvoerende taken in Oekraïne. Door inzet van deze
vrijwilligers en fieldworkers creëert de stichting naast een vergrote kans op succes een awareness en
betrokkenheid bij een grote groep mensen waardoor de duurzaamheid van de stichting en haar
gedachtegoed gewaarborgd is.

2.5 Donateurs netwerk
Zowel in Nederland als in Oekraïne beschikt TulSun Foundation over een zeer breed netwerk van
mensen en instanties die de stichting kunnen steunen door middel van financiële donaties, hulp in
natura en advies. De bij aanvang grootste donateur van de foundation is de Nederlandse
onderneming ControlPay met een jaarlijks toegezegde donatie van 50.000 Euro.
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3 Beleid, inspanningen en prestaties
3.1 “Smile” projecten
Op korte termijn heeft de TulSun Foundation zich als doel gesteld jaarlijks minimaal 500 kinderen op
te nemen in één van de tientallen “Smile” projecten. Dit zijn relatief kortlopende projecten die een
kind direct blij maken. Bijvoorbeeld eendaagse sport-, spel- en feestactiviteiten, verjaardags- en
kerstcadeautjes maar ook in het voorzien in de eerste levensbehoefte zoals uitdelen van eten en
drinken.

3.1 “Grow” projecten
Op middellange en lange termijn heeft de TulSun foundation zich als doel gesteld jaarlijks minimaal
500 kinderen op te nemen in één van de “Grow” projecten. Dit zijn projecten met een minimale
doorlooptijd van 3 maanden waarin de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Een voorbeeld
van dergelijke projecten is de in 2016 opgestarte samenwerking met de stad Irpin waarbij kinderen
langdurig ondersteund worden door middel van sport- en studiebeurzen of de doorlopende
ondersteuning van wees- en kindertehuizen met voedsel en goederen.

3.2 Samenwerkingsverbanden
Zowel voor de “Smile” als “Grow” projecten kan de TulSun foundation de samenwerking opzoeken
met bestaande hulporganisaties. De doelstellingen van deze ter plaatse actieve organisaties moeten
uiteraard naadloos aansluiten bij de missie en visie van de stichting. Het opzetten van dergelijke
samenwerkingsverbanden vallen onder directe verantwoordelijkheid van de Countrymanager. Het
opzetten van samenwerkingsverbanden met globaal opererende instanties, zoals bijvoorbeeld
UNICEF, valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur.

3.3 Geplande en lopende projecten
Het doel van de TulSun Foundation is om jaarlijks 500 kinderen op te nemen in ten minste één
“Smile” Project en nog eens 500 in ten minste één van de “Grow” projecten. Voor de “Smile”
projecten gaan ad-hoc projecten opgestart worden en staan een aantal structureel terugkomende
projecten op de agenda zoals de Halloween Party, Xmas for all, Charity bazaar en het Event weekend.
Voor de “Grow” projecten is een eerste samenwerking opgestart met de stad Irpin waarbij voor
honderden kinderen de mogelijkheid is gecreëerd om te kunnen gaan sporten en studeren en zijn in
samenwerking met UNICEF, de overheid van Canada en de overheid van Japan, tientallen scholen in
Oost-Oekraïne voorzien van nieuwe verwarmingssystemen waardoor de kinderen ook gedurende de
wintermaanden naar school kunnen.
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4. Financieel beleid
4.1 Budgettering
Jaarlijks draagt de Penningmeester zorg voor een budgettering waarin verwachte donaties en
verwachte kosten duidelijk inzichtelijk gemaakt worden. In de gevallen dat ontvangen donaties, al
dan niet op verzoek van de donateur, rechtstreeks aan een specifiek project toegekend kunnen
worden zal dat als zodanig geadministreerd worden.

4.2 Donateurs en Fondswerving
Voor de uitvoer van de projecten heeft de TulSun Foundation zelf financiële ondersteuning nodig van
donateurs en sponsoren, waarbij het ter verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde
vermogen wordt gevormd door;
a.
b.
c.
d.

het werven van gelden uit de particuliere- en de bedrijfssector;
andere giften en donaties dan bedoeld onder sub a;
hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

4.3 Bijdrage per project
Alle projecten die de TulSun Foundation als “eigen’ project uitvoert komen geheel voor rekening van
de stichting. Projecten die in een samenwerkingsverband worden uitgevoerd worden tot maximaal
75% door TulSun Foundation gefinancierd. Voor alle project bijdragen geldt dat deze door het
bestuur goedgekeurd moeten worden voor aanvang van een project.

4.4 Kosten Derden
De kosten die TulSun Foundation betaalt aan derden (administratie, controle, website, e.d.) zullen in
voorkomende gevallen tot een minimum worden beperkt en dienen, indien deze per gebeurtenis of
opeenvolgende gebeurtenissen die als één moeten worden beschouwd buiten de richtlijnen van het
CBF vallen, vooraf goedgekeurd worden door ten minste één van de daartoe gerechtigden
bestuursleden.

4.5 Financiële verslagleging en Controle
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld door een externe administrateur en conform de daarvoor
geldende ANBI-regelgeving gecontroleerd. Tussentijdse rapportage is terug te vinden op de website
van de TulSun Foundation
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5. Informatie voorziening
5.1 www.tulsun-foundation.com
Op de daarvoor speciaal ingerichte website www.tulsun-foundation.com zal structureel verslag
worden gedaan over de voortgang of uitkomst van de verschillende projecten. Daarnaast biedt de
website algemene informatie over de TulSun Foundation, informatie m.b.t. de statutaire doelstelling
van de stichting, informatie m.b.t. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, informatie m.b.t.
bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid, de mogelijkheid tot het indienen project aanvraag, de
mogelijkheid tot het indienen van feedback, de mogelijkheid tot het schenken van donaties en
informatie m.b.t. de staat van baten en lasten.
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