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1.   Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Gelukskinders. Deze stichting is op 1 november 
2014 opgericht en is gevestigd te <verstigingsplaats>.  Conform de statuten dient er een 
beleidsplan te worden opgesteld en periodiek te worden geactualiseerd. Dit beleidsplan is 
tevens noodzakelijk voor het behouden van de status van Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). 
 
Het plan geeft inzicht in: 
 

 Visie en missie van de Stichting 

 Doelstelling van de Stichting 

 de manier waarop de Stichting geld werft 

 het beheer van het vermogen van de Stichting 

 de besteding van het vermogen van de Stichting 

 het functioneren van het bestuur 

 

In 2015 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd. 
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2.   Visie en missie van de Stichting 
 

Wij vinden dat ieder kind, waar ook ter wereld, recht heeft op een gelukkige jeugd. 

Ieder kind moet in zijn vrije tijd kunnen spelen met andere kinderen en toegang hebben tot 

een hoogwaardige speeltuin in de leefomgeving. 

In de Zuid-Afrikaanse townships is er weinig en in sommige gevallen géén speelgelegenheid 

voor de kinderen die er wonen.  De Stichting wil zich inzetten om voor deze kinderen 

speeltuinen te realiseren zoals verder toegelicht in de doelstellingen van de Stichting in 

hoofdstuk 3. 

 

  



Beleidsplan Stichting Gelukskinders Pagina 5 
Versie 1.5 – 18-1-2015 Status : definitief 
 

3.   Doelstelling van de stichting 
 

Het doel van de Stichting Gelukskinders is om kansarme kinderen overal ter wereld te 
helpen om een gelukkige jeugd te kunnen doorbrengen. Speerpunt van de Stichting is om 
deze kinderen te voorzien van speeltuinen waarin ze in hun vrije tijd  naar hartelust samen 
kunnen spelen. 
 
Hoofdpersoon van de Stichting is Amira Willighagen, die in 2013 op 9-jarige leeftijd de 
talentenjacht  “Holland’s Got Talent”  heeft gewonnen en in snel tempo daarmee als opera-
zangeres wereldberoemd is geworden. 

Toen Amira nog maar 7 jaar oud was, nam haar moeder haar tijdens een bezoek aan haar 
oma in Zuid-Afrika mee naar het township Ikageng in Potchefstroom (bij Johannesburg). Het 
zien van de kinderen daar raakte Amira enorm, want ze hadden daar niets te doen en geen 
plek om te spelen. Amira besloot dat, mocht ze ooit de mogelijkheid krijgen, ze die kinderen 
wilde helpen en droomde sindsdien van een eigen speelplaats voor de kinderen van 
Ikageng. 

Amira opende al in maart 2014 in het township Ikageng haar eerste speeltuin, die mede 
door haarzelf is gefinancierd.  De jonge zangeres zegt hierover: “God heeft mij dit talent 
gegeven. Ik wil daar iets mee doen en probeer andere mensen en kinderen gelukkig te 
maken met mijn stem.” 

Geïnspireerd door Amira’s eerste speeltuin-project in Ikageng is de Stichting Gelukskinders 
opgericht om Amira de gelegenheid te bieden door te kunnen gaan met haar 
liefdadigheidswerk, zodat er in de toekomst nog meer speeltuinen gerealiseerd kunnen 
worden. 

Naast het realiseren van nieuwe speeltuinen zal de aandacht tevens moeten uitgaan naar 
het periodiek onderhoud van de reeds gerealiseerde speeltuinen, zodat deze ook voor 
langere tijd gebruikt kunnen worden. 
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4. De manier waarop de Stichting geld werft 
 
 
De Stichting is voornemens om eens per jaar een benefietconcert te organiseren.  Tijdens 
deze concerten zal Amira optreden, eventueel samen met andere artiesten uit binnen- en 
buitenland.  De opbrengsten van deze concerten komen volledig ten goede aan de Stichting.  
Het eerste benefietconcert heeft plaatsgevonden op 19 november 2014 te Lelystad, waarbij 
Amira heeft opgetreden samen met Paul Potts, de Engelse tenor –en winnaar van Brittain’s 
Got Talent 2007- waarmee Amira al eerder in Zuid-Afrika heeft opgetreden. 
 
Amira zal een gedeelte van de opbrengst van haar overige optredens in binnen- en 
buitenland schenken aan de Stichting alsmede een gedeelte van de opbrengst van CD-
verkopen. 
 
De fans van Amira worden via websites en social media uitgenodigd om een vrijwillige gift te 
doneren aan de Stichting. Daarnaast worden waar mogelijk opbrengsten gehaald uit de 
verkoop van fan-artikelen zoals CDs, ansichtkaarten, posters etc., ondermeer via de 
webshop op de website van de Stichting.  
 
De Stichting wordt bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).  Het RSIN / fiscaal nummer ANBI is in deze versie van het Beleidsplan nog 
niet bekend. Door de Stichting als ANBI te registreren kunnen giften aan de Stichting van de 
belasting worden afgetrokken. 
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5. Het beheer en besteding van het vermogen 
 

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling 
van de Stichting. 
 
Het positief kassaldo na gedane uitgaven zal ten dele op rentedragende rekeningen worden 
geplaatst. Daar er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de 
ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed. 
 
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) worden 
door het bestuur de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken, 
bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar 
opgesteld. Deze stukken worden binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar door 
alle bestuurders ondertekend. 
 
In een vergadering voor de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van de 
baten en lasten van het volgend boekjaar vast. 
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6. Het bestuur 
 

 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter. Het 
bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en frequenter indien zij dit nodig acht. Via 
de mail houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.  
 
De werkzaamheden van het bestuur bestaan voor de jaren 2014 en 2015 onder meer uit:  
 

1. Het vaststellen van een volgend speeltuin-project; 
2. Vaststellen van de financiele doelstellingen om het volgende speeltuin-project 

mogelijk te maken; 
3. Contacten leggen en onderhouden met townships in Zuid-Afrika; 
4. Geldenwerving; 
5. Het communiceren van de plannen en ontwikkelingen van de Stichting door middel 

van online Nieuwsbrieven aan de sponsoren, Amira-fans en belangstellenden; 
6. Het promoten van de doelstellingen van de Stichting in zo breed mogelijke kring. 

  
 

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar, waarna zij opnieuw 
benoembaar zijn.  Alle werkzaamheden, die door de bestuursleden worden verricht, worden 
zonder beloning uitgevoerd. Ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten komen voor 
vergoeding in aanmerking. 
 
Het bestuur 
 
Mevr. Frieda Willighagen-Brand   (voorzitter) 
Dhr. Jan Deeben  (secretaris) 
Dhr. Jos Koenders (penningmeester) 
Mevr. Hanneke Trijsburg  (vice-voorzitter) 
 


