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Missie en doelstellingen van Stichting Bashierah
Stichting Bashierah is gevestigd aan de Radarstraat 1 (2525KC) te ’s-Gravenhage
Bashierah is het Arabische woord voor een brenger van blijde tijdingen. Stichting Bashierah
zet zich dan ook in om op blijdschap en gezondheid te verspreiden.
Als stichting zetten wij ons in om de mensen in Indonesië te voorzien van schoon drinkwater
middels het graven, onderhouden en verbeteren van waterputten. Hiermee worden de
volgende doelen beoogd:
-

-

Mensen worden voorzien in de eerste en belangrijkste levensbehoefte
Schoon drinkwater zorgt voor een verbetering van de gezondheid van de lokale
inwoners. Op den duur zal dat ook positieve effecten hebben op de algehele
volksgezondheid.
Met het graven van de waterputten hoeft de lokale bevolking geen kilometerslange
routes af te leggen om gebruik te kunnen maken van schoon (drink)water

Werving van gelden
Stichting Bashierah ontvangt haar inkomsten d.m.v. giften. Deze giften worden gegeven
door hoofdzakelijk particulieren, maar ook bedrijven. Er worden diverse projecten uitgerold
om donateurs en donaties te verwerven. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
-

-

Project scholen: (basis)scholen benaderen om samen met de leerlingen/studenten geld
in te zamelen voor een waterput
Project familie: graaf met jouw familie een waterput. De waterput wordt voorzien van
een bord waarop de familienaam staat genoteerd
Project ondernemers-waterput: doneer als bedrijf een waterput, De waterput wordt
voorzien van een bord waarop de bedrijfsnaam staat genoteerd
Project sponsorloop: diverse welzijnsorganisatie en sportclubs benaderen om een
sponsorloop te organiseren t.b.v. waterputten
Project lokale ondernemers: collectebussen achterlaten bij lokale supermarkten,
bakkerijen en slagerijen. Winkeliers hebben dan de mogelijkheid om klein- en briefgeld
te doneren.
Project ambassadeurs: men de mogelijkheid geven zelf een inzamelingsactie op te
starten, met als doel een eigen waterput te graven
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Beheer van het vermogen
Bestuur Stichting Bashierah heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van
het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris
en een penningmeester:
-

De voorzitter: de heer Abdelilah Douiri,
De secretaris: de heer Brahim Ben Dahman
De Penningmeester: de heer Jawad Achahbouni

Activiteiten bestuur
Vergaderen
Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden. Van het verhandelde in de
vergaderingen worden notulen opgesteld door de secretaris of door één van de andere
aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris
hebben gefungeerd.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
-

Het opzetten en begeleiden van projecten;
Het nemen van beslissingen met betrekking tot activiteiten die worden uitgevoerd

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij
horen zijn onder meer:
-

Jaarlijks een begroting opstellen;
Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
Beheren van de gelden;
Besteden van de gelden

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
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Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Bashierah.
-

-

De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te
compenseren.
De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om
andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben
als de eigen stichting.
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer
aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit
gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten
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