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Inleiding 
In dit beleidsplan legt de Stichting Bird’s Nest Society (‘de stichting’) haar 
beleidsvoornemens voor de periode 2018–2022 neer. Het door de stichting in deze 
periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen bij de 
gelijknamige stichting Bird’s Nest Society in Pune, India en het aan haar ter 
beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de stichting daarop 
dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee 
feitelijk dynamisch. 
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de stichting 
zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel “het ondersteunen 
van werk voor straatkinderen en kinderen uit sloppenwijken in India en het verrichten 
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. 
De stichting is opgericht op  21 mei 2010. 
 
Doelstelling 
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de stichting komen 
overeen. Met de werkzaamheden van de stichting wordt het algemeen belang 
gediend. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van werk voor straatkinderen 
en sloppenwijk kinderen in de stad Pune in India. Dit werk wordt uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met de gelijknamige Indiase stichting Bird’s Nest Society. 
Gevestigd vlakbij de watertoren van sloppenwijk kailash Nagar, in de voorstad Pimpri 
van de miljoenenstad Pune in India. Heel concreet wordt er op dit moment 
onderdak, scholing, voedsel en alles wat een kind verder nodig heeft geboden aan 
tussen de twintig en de dertig kinderen die in het geheel geen ouders hebben of 
alleen nog één ouder die niet voor ze kan zorgen. Hiertoe is de Indiase stichting in 
het bezit van een gebouw dat is ingericht als hostel.  
Het adres van de hostel is: 
Bird’s Nest Society 
Jyotiba Nagar 
Gajanan colony 1, house no 5,  
near D mart  
Kalewadi  
Pune 411017  
India 
Daarnaast wordt er onder andere praktische hulp verleent aan bijvoorbeeld 
alleenstaande moeders die met hun kinderen op straat leven.  
  
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer W. Jonker (voorzitter), de 
heer W. de Wilde (penningmeester), mevrouw K. Jongkind (secretaris) en als 
algemene bestuursleden mevrouw J. Jonker, de heer M. Smit en de heer C. Timmer. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het financieel ondersteunen van het 
werk in India en circa één maal per jaar er een bezoek aan brengen om 
daadwerkelijk mee te helpen en de vorderingen van de werkzaamheden te volgen.  



Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. 
wil ontplooien zijn: 
o Aantal sponsors stabiel houden en zo mogelijk uitbreiden. 
o Acties ondernemen die geld opleveren, zoals bijvoorbeeld statiegeldflessen acties, 
presentaties geven en op markten staan.  
o Het project in India gaan bezoeken. 
o Samen met de Indiase vrijwilligers concrete vervolgstappen ondernemen voor de 
nabije toekomst. 
 
 
Werving van gelden 
De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun 
inzet en giften. Naast de giften van de bestuurders, verwacht de stichting giften van 
derden. Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting 
beoogd de stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling 
te verwerven. We sturen mailings met nieuwsbrieven naar leden van de kerken 
waarvan wij lid zijn, familie en een brede kring van bekenden en andere 
belangstellenden. Tevens worden er waar mogelijk bedrijven benaderd. De 
verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de stichting haar doelstelling feitelijk kan 
nastreven en waar mogelijk nog verder kan uitbreiden. 
 
Beheer van gelden 
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed, de Indiase 
stichting stuurt ons maandelijks een financiële verantwoording over de afgelopen 
maand.  De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven 
als bankadministratie, –overboekingkosten en website kosten. Overige 
bestuurskosten, inclusief reiskosten naar India toe, worden door de bestuurders altijd 
voor eigen rekening genomen. 
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 worden ontvangen. 
Bij de ABN-AMRO bank is hiertoe een zakelijke bankrekening geopend. 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
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