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Inleiding. 
 
In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar 
beleidsvoornemens vast voor de jaren 2023-2025. 
Het door de Stichting HvC in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van het tot de 
Stichting HvC ter beschikking staande budget. Omdat dit budget afhankelijk is van 
fluctuerende inkomsten, zal de Stichting HvC hierop dienen te anticiperen, en het te 
voeren beleid is daarmee dan ook dynamisch. 
 
De Stichting HvC is opgericht op veertien februari 2007.  Sinds die datum heeft de 
Stichting HvC zich ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstellingen. 
Zo is het bestuur begonnen met het voeren van acties, en het werven van donateurs.  
Met de gelden die hiermee verworven zijn, zijn diverse projecten uitgevoerd in Cambodja 
ter plaatse. 
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Missie en doelstelling. 
 
Doelstelling van de Stichting HvC is het verlenen van hulp aan arme mensen in 
Cambodja door het geven van materiele steun en het financieren van kleinschalige 
projecten. 
Incidenteel worden grotere projecten uitgevoerd, die dan wel ten goede dienen te komen 
aan een redelijk deel van de plaatselijke bevolking. Op deze wijze is bijvoorbeeld een 
uitbreiding van een school met drie klaslokalen gerealiseerd. En zijn er sanitaire 
voorzieningen bij scholen gebouwd. 
Opdat kinderen scholen kunnen bezoeken worden er schooluniformen uitgedeeld aan 
diegenen die dit niet kunnen betalen. 
Ook voor leermiddelen wordt er gezorgd. 
 
Benodigde zaken worden zoveel mogelijk lokaal ingekocht en door lokale mensen 
geproduceerd. Op die manier heeft de hulp ook een positief effect op de 
werkgelegenheid. 
 
Bouwprojecten worden lokaal uitgevoerd om de huisvesting van de armste mensen onder 
de bevolking te verbeteren. 
Tevens word hulp gegeven om de hygiëne te verbeteren (waterpompen en sanitaire 
voorzieningen), en de mogelijkheid tot scholing van jongeren te bevorderen. 
Waar nodig wordt ook financiële steun gegeven om gebruik te maken van de dure 
gezondheidszorg in Cambodja. 
 
De werkzaamheden van de Stichting HvC vinden overwegend plaats in het deel van 
Cambodja dat zich bevindt in de omgeving van Sisophon en Battambang. 
 
De Stichting HvC beschouwd het als haar missie om via kleinschalige projecten te 
bereiken dat de (arme) mensen in deze streek op termijn hierdoor in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien. 
 
Bovenstaande missie en doelstelling komt overeen met de statutaire doelstelling van de 
Stichting HvC. 
 
De Stichting HvC is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de zin 
van de Wet inkomstenbelasting 2001. 
 
De Stichting HvC heeft geen winstoogmerk, alle binnengekomen gelden zullen in 
principe besteed worden aan de doelstelling van de Stichting HvC.
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Werkzaamheden. 
 
De Stichting HvC wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van 
donateurgelden, acties al dan niet door het bestuur uitgevoerd, en van giften gedaan door 
derden. 
 
Het bestuur bestaat op moment van schrijven van dit beleidsplan uit de volgende leden: 
Yean Weerman-Sok voorzitter 
Marco Weerman secretaris 
Paul de Bruijn  penningmeester 
Ron Thijssen  lid 
Liën Weerman  lid 
 
Vanaf medio 2010 is ook sprake van ondersteuning door een familielid van Yean in het 
gebied ter plaatse. Deze regelt op voorhand veel zaken, en start ook zelfstandig projecten 
op, die daarna door leden van het bestuur ter plekke worden beoordeeld. 
 
Voor projecten en activiteiten die in voorgaande jaren uitgevoerd zijn verwijzen wij naar 
de website van Stichting HvC http://www.hartvoorcambodja.nl 
 
Projecten die in de periode 2023-2025 voorrang hebben zijn: 

 Verbeteren van leefmilieu in en om scholen (schaduwplekken, bankjes,vloeren) 
 Verbeteren van de woonomstandigheden van arme gezinnen 
 Malaria terugdringen door het verschaffen van klamboes 
 Verbeteren van sanitaire voorzieningen (oa bij scholen) 
 Startup faciliteren van kleinschalige bedrijfjes 

 
 
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van plaatselijke ambachtslieden en 
leveranciers, zodat ook de uitvoeringgelden ten goede komen aan de plaatselijke 
bevolking. 
Ook in geval van schenkingen voor voedsel of kleding etc, wordt dit zoveel mogelijk ter 
plaatse ingekocht. 
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Werving van gelden. 
 
De Stichting HvC is volledig afhankelijk van donaties en giften, en van inkomsten uit 
acties. 
 
Het aantal donateurs (met hun daaraan verbonden reguliere inkomsten) is erg laag. Er 
wordt dan ook door het bestuur een actieplan ontwikkeld om dit aantal te vergroten.   
Getracht dient te worden om meer naamsbekendheid aan de Stichting HvC te geven. Het 
bestuur zal ook zijn eigen familie en netwerken gebruiken om het aantal donateurs te 
vergroten. 
De naamsbekendheid is toegenomen, en dit heeft ook gerealiseerd in een lichte stijging 
van het aantal donateurs, maar tevens ook in meer incidentele giften. 
 
Het inzetten van Social Media zal in de komende jaren uitgebouwd worden. (facebook 
etc). 
 
Giften maken ook een wezenlijk bestanddeel uit van de inkomsten, en komen in het 
bijzonder uit de kerkelijke omgeving en scholen van Staphorst, Meppel en Wezep. 
 
Yean geeft regelmatig lezingen over haar verleden als vluchtelinge uit Cambodja en over 
de projecten die de Stichting HvC in Cambodja uitvoert. De vergoedingen voor deze 
lezingen komen volledig ten bate van de Stichting HvC. 
 
Een belangrijke bron van inkomsten is ook het verkopen van zelfgemaakte loempia’s op 
braderieën en na afloop van de lezingen. 
 
Incidenteel wordt ook de Stichting HvC als doel van acties door derden gebruikt. In het 
verleden zijn daardoor in verhouding aanzienlijke bedragen binnengekomen. 
 
De Stichting staat voor ogen om klein te blijven en op behapbare schaal projecten te doen 
in het deel van Cambodja waar zij werkzaam is.  
 
Aan de donateurs en de gulle gevers waarvan het emailadres bekend is, wordt minimaal 
één  maal per jaar de nieuwsbrief gemaild. Met het verzoek om deze verder te 
verspreiden. 
Deze nieuwsbrief is ook beschikbaar op de website van Stichting HvC.
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Beheer en besteding van gelden. 
 
Het jaarlijks geworven inkomen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte 
kosten zijn minimaal, en hebben louter betrekking op administratieve kosten (bank, 
kamer van koophandel etc), declaraties van gemaakte kosten door het bestuur en ook van 
de inkoop van ingrediënten van de loempia-acties. 
 
Beloningsbeleid. 
 
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen, en over het 
algemeen worden door het bestuur gemaakte kosten ook door het bestuur voor eigen 
rekening genomen De Stichting HvC heeft een regeling voor kostenvergoeding 
vastgesteld, waarmee wordt aangesloten op de door de Belastingdienst c.q. het Ministerie 
van Financiën vastgestelde regelgeving voor vergoeding van kosten aan 
bestuurders/vrijwilligers. 
 
Het voor de Stichting HvC ter plaatse in Cambodja werkende familielid, krijgt een 
maandelijkse vergoeding voor de door dit familielid gemaakte onkosten. Het betreft hier 
een naar Europese maatstaven marginaal bedrag.  
 
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in 
het boekjaar waarin zij door de Stichting HvC worden ontvangen. 
 
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt de penningmeester van 
Stichting HvC de balans op per het einde van het afgesloten boekjaar, alsmede  de staat 
van baten en lasten, ter goedkeuring door het volledige bestuur van de Stichting HvC. 
Ook wordt jaarlijks voorafgaand aan het komende boekjaar een begroting van de baten en 
de lasten van het komende boekjaar vastgesteld. 
 
Bij overblijven van een (ten opzichte van de bestedingen) groot batig saldo, zal het 
bestuur van de Stichting HvC zich beraden wat er met dit batig saldo dient te gebeuren, 
met in acht name van de gebudgetteerde kosten voor de komende drie jaren. 
 
In geval van liquidatie van de Stichting HvC zal een eventueel  overblijvend batig saldo 
overgemaakt worden aan een door het bestuur aan te wijzen stichting, die minimaal de 
ANBI-status dient te hebben, en tevens werkzaam is in Cambodja met vergelijkbare 
projecten als uitgevoerd door de Stichting HvC. 
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Contact gegevens 
 
Naam  Stichting Hart voor Cambodja   
 
 
Website www.hartvoorcambodja.nl 
Email     info@hartvoorcambodja.nl 
 
RSIN  818035055 
Bank  NL20INGB0003183491 
  NL76RABO0102717419 
 
Secretariaat Schoonstersland 59 

7951 HN Staphorst 
 
Telefoon 0522-463247 
 
 
Bestuur samenstelling 
 
Yean Weerman-Sok voorzitter 
Marco Weerman secretaris 
Paul de Bruijn  penningmeester 
Ron Thijssen  lid 
Liën Weerman  lid  
 
 
 
 
 

 


