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Beleidsplan 2018-2020 
Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d. 17 november 2017. 
Algemeen 
De statutaire doelstelling van de stichting luidt:  Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: a)  Het organiseren van projecten voor en/of het verlenen van ondersteuning aan dak- en thuislozen. b)  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting beoogt het algemeen nut. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van giften. 5. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van de stichting.  Teneinde bovenstaande doelstelling te realiseren worden door de stichting op een actieve wijze gelden ingezameld. Deze gelden kunnen afkomstig zijn van:   Subsidies en donaties; 

 Schenkingen, erfstellingen en legaten; 
 Alle andere verkrijgingen en baten. 

Voor de inzameling van deze gelden kan de stichting zich bedienen van alle denkbare middelen, waaronder bekendmaking in brede kring van de stichtingsactiviteiten, benaderen van personen en instellingen en commerciële sponsoring.  Voor zover ingezamelde gelden nog niet besteed zijn aan de gestelde doelen, worden deze middelen te allen tijde op een veilige manier belegd, hetgeen betekent dat nooit geïnvesteerd zal worden in producten die op enig moment lager dan de nominale waarde kunnen noteren.   Besluitvorming ten aanzien van bestedingsdoelen vindt plaats door het Bestuur van de stichting. Deze besluitvorming betreft zowel het aangaan van nieuwe bestedingsdoelen, als het tussentijds wijzigen van lopende bestedingsdoelen.  De lopende bestedingsdoelen van de stichting worden jaarlijks in de bestuursvergadering van het vierde kwartaal geëvalueerd, waarna indien nodig bijstelling van het Beleidsplan zal plaatsvinden. Bijstellingen worden door het Bestuur goedgekeurd.  De activiteiten van de stichting worden kenbaar gemaakt op de internetpagina van de stichting (www.geendak.nl), alsmede via de door de stichting bijgehouden facebookpagina (facebook.com/StichtingGeenDak).    
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 Jaarlijks wordt vóór de start van een nieuw kalenderjaar een exploitatiebegroting opgesteld, die door het Bestuur wordt goedgekeurd. Na afloop van elk kalenderjaar worden jaarstukken opgesteld, die door het Bestuur worden vastgesteld. De jaarstukken worden opgemaakt met inachtneming van Richtlijn RJ 650 Fondsenwervende instellingen.  De stichting leeft de voorwaarden na, die door de Belastingdienst in het kader van de ANBI-status worden gesteld.  Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben desgewenst wel recht op vergoeding van onderstaande door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten:   Reiskosten: werkelijke kosten tot maximaal € 0,19 per kilometer 
 Telefoonkosten: werkelijke kosten tot maximaal € 20 per jaar 

Verzoeken tot vergoeding van deze onkosten dienen middels schriftelijke declaraties bij de penningmeester te worden ingediend. In de jaarstukken wordt een gespecificeerd overzicht opgenomen van de betaalde onkostenvergoedingen per persoon.  
Specifiek 
Stichting Geen Dak helpt weeskinderen in Kenia aan een liefdevol onderkomen en goed onderwijs door zich in te zetten voor projecten van Blessed Generation.  Dit heeft in 2012 en 2013 geleid tot*:   Het doen van diverse schenkingen aan de Blessed Generation-organisatie, waarmee 

kleinschalige projecten konden worden uitgevoerd, waaronder het aanleggen van een 
waterput bij het Blessed Generation weeshuis in Ruiru. 

 Het financieel adopteren van een weeskind uit het Blessed Generation weeshuis in 
Nyamira. 

*   In het kader van privacy-wetgeving worden namen van kinderen die door de stichting worden ondersteund niet vermeld in openbare stukken. De namen van de betrokken kinderen liggen vast in de bestuurlijke stukken.  Voor de periode 2014 tot en met 2017 werden deze activiteiten uitgebreid door extra acties te starten die gericht zijn op het inzamelen van geld en het inhoudelijk ondersteunen van het project Blessed Generation High, die de opzet en exploitatie van een eigen Highschool beoogd voor met name de kinderen die aan de zorg van Blessed Generation in Kenia zijn toevertrouwd. Voor een nadere toelichting van dit project wordt verwezen naar de website 
van Blessed Generation (www.blessedgeneration.nl).  
 Daarnaast worden inmiddels meerdere kinderen van Blessed Generation Kenia financieel ondersteund.  
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In de periode 2018-2020 zal het beleid van Stichting Geen Dak ongewijzigd blijven en zullen de Highschool van Blessed Generation Kenia, alsmede andere activiteiten van deze organisatie door ons worden gesteund.  Gegeven het feit dat het project Blessed Generation High een grootschalig project is, zal er niet telkenmale een relatief lage uitkering aan Blessed Generation plaatsvinden, maar zijn we voornemens te wachten totdat substantiële donaties kunnen worden gedaan. In dit kader zal de bankrekening van Stichting Geen Dak tijdelijk een hoger saldo kennen dan was begroot.  
 


