
 

 

  Doelstelling Stichting Chimding
Stichting Chimding heeft als doel het verbeteren van de levensomstandigheden en 
toekomstverwachting van kinderen in Nepalese dorpen. Stichting Chimding wil dit bereiken door het 
initiëren en ondersteunen van educatieve projecten. 
 

 Uitgangspunten Stichting Chimding
 
Inhoudelijk ƒ   
Elk project moet structureel verbetering(en) bewerkstelligen. Ontwikkelingshulp is in principe eindig. 
Daarom moet bij elk project zekerheid zijn van bereidheid van de lokale bevolking om zelf bij te 
dragen en verantwoordelijkheid te hebben voor het te starten project. Bij elk project wordt een 
lokale beheerder/contactpersoon aangesteld. Stichting Chimding heeft rechtstreeks contact met 
deze personen en werkt niet via tussenpersonen of via andere organisaties. Elk project wordt 
minimaal 1 maal in de 3 jaar ter plaatse gecontroleerd. Daarnaast streven we naar meer regelmatige 
controle door lokale contactpersonen en bestuursleden.  

 
Financieel ƒ   
Stichting Chimding heeft geen winstoogmerk. Maximaal 2,5% van de inkomsten mag besteed worden 
aan overhead-kosten en fondsenwerving.  Stichting Chimding streeft naar financiële dekking van de 
projecten door middel van structurele donaties en maakt daarom werk van fondsenwerving. ƒ  
Wanneer Stichting Chimding projecten financiert in Nepal, wordt aan de lokale contactpersoon 
duidelijk (op papier) gecommuniceerd wat de stichting verwacht en welke voorwaarden de stichting 
stelt. Wanneer Stichting Chimding salarissen betaalt van mensen in Nepal, wordt aan degene die het 
salaris krijgt duidelijk (op papier) gecommuniceerd wat de stichting verwacht en welke voorwaarden 
de stichting stelt. Bij elk project streven we naar geen structurele vaste lasten voor Stichting 
Chimding. Bestuursleden van Stichting Chimding krijgen geen financiële vergoeding voor hun 
bestuurswerk, ook niet voor reis- en verblijfkosten in en naar Nepal. Vrijwilligers worden door 
Stichting Chimding nooit betaald. Stichting Chimding draagt zorg voor financiële continuïteit. 
Daarvoor wordt jaarlijks een financieel jaarplan gemaakt (voor de gehele stichting en per project). Elk 
kwartaal bekijkt het bestuur tijdens de bestuursvergadering hoe we er (per project) financieel voor 
staan.  
 

Operationeel ƒ   
Stichting Chimding steunt niet meer dan vijf projecten tegelijk. Stichting Chimding streeft naar 
duurzaamheid en kwaliteit. Stichting Chimding staat open voor samenwerking met andere 
hulporganisaties. Stichting Chimding werkt vanuit een beleidsplan. Indien noodzakelijk worden op 
basis hiervan per project plannen gemaakt.  
 

Randvoorwaarden Stichting Chimding 
Het voltallige bestuur besluit over verzoeken van derden om te participeren in Stichting Chimding 
(bijvoorbeeld financieel, maar ook door het doen van vrijwilligerswerk ter plaatse).  
Elk (nieuw) project(voorstel) wordt door het voltallige bestuur getoetst aan de doelstelling en 
uitgangspunten van de stichting. Elk bestuurslid heeft daarin een even zware stem.  
 

https://chimding.nl/wp-content/uploads/2018/11/doel_st_chimding_2012.pdf#page=1
https://chimding.nl/wp-content/uploads/2018/11/doel_st_chimding_2012.pdf#page=1

