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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

 

In onderstaand meerjaren beleidsplan 2019 – 2021 legt het bestuur van Stichting Groene 
Habitat voor India het actuele beleid vast.  
 

Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 oktober 2018. Het 
beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast, indien nodig. 
 

Dit beleidsplan beschrijft de doelstellingen en de acties van Stichting Groene Habitat voor 
India voor de jaren 2019, 2020 en 2021. 
 

In 2017 is de stichting met haar werkzaamheden begonnen. Bezalel en Marleen Newmei, de 
oprichters van de stichting, wonen sinds januari 2017 in het bergdorpje Tamei, het 
geboortedorp van Bezalel, gelegen in de staat Manipur, India. Zij houden zich parttime bezig 
met de werkzaamheden van de stichting. 
 

Voordat Marleen en Bezalel naar India zijn verhuisd, hebben zij zich beziggehouden met het 

bedenken hoe de werkzaamheden van de stichting precies vorm kunnen worden geven, 

waarmee zij de doelstelling van de stichting willen bereiken. Tevens hebben ze voor de 

stichting een website gecreëerd en is er een rekeningnummer geopend.  
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Hoofdstuk 2 – Strategie 
 

2.1 Kernprincipes van de stichting 
 

Statutaire doelstelling 

De doelstelling van Stichting Groene Habitat voor India is opgenomen in artikel 2.1 van de 
statuten en luidt als volgt: 
 

Het op milieuvriendelijke en kosten-effectieve wijze met inzet van lokale arbeidskrachten 

(doen) bouwen van degelijke en duurzame huizen in de deelstaten Manipur en Nagaland in 

India met gebruikmaking van aarde als bouwmateriaal, teneinde te voorzien in huisvesting 

ten behoeve van de minst draagkrachtige inwoners van genoemde gebieden en voorts het 

verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 

Met deze doelstelling beoogt Stichting Groene Habitat voor India het algemeen belang te 
dienen. 
 

Afwezigheid winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten, en uit de 
feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit 
blijkt uit het feit dat de stichting met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat 
komen aan haar doelstelling. 
 

Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 12.2 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden 
besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een 
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 
die een soortgelijke doelstelling heeft. 
 
 

2.2 Samenstelling van het bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Penningmeester 
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Hoofdstuk 3 – Beleid 
 

3.1 Te verrichten werkzaamheden van Stichting Groene Habitat voor India 
 

Te verrichten werkzaamheden 

Eind 2021 wil de stichting bereikt hebben dat er zes aardestenen huizen gebouwd zijn. Om 
dit doel te behalen, wil de stichting de volgende werkzaamheden in de jaren 2019 - 2021 
verrichten: 
  

1. Het maken van aardestenen en het bouwen van twee huizen met deze 
aardestenen voor twee gezinnen per jaar.  De toekomstige eigenaren van de 
huizen, plus familie, vrienden en dorpsgenoten zullen zelf meehelpen met het 
maken van de stenen en het bouwen van de huizen. De aardestenen worden 
geleverd door de stichting, de overige materialen, waaronder golfplaten voor het 
dak, moeten de gezinnen zelf voor zorgen.  

 
2. Het geven van workshops over duurzaam bouwen met de nadruk op 

aardestenen.  Er zullen drie workshops per jaar plaatsvinden. Een workshop duurt 
één dag en het maximaal aantal deelnemers is 25.  

 
Een belangrijke randvoorwaarde voor het uitvoeren van de eerste activiteit is droog weer. Er 
kan niet gewerkt worden tijdens het regenseizoen (de maanden juni, juli en augustus), 
omdat de aarde droog moet zijn om aardestenen te kunnen maken. Met de doelstelling van 
de bouw van zes huizen, wordt er vanuit gegaan dat er weinig tot geen regen zal vallen 
buiten het regenseizoen. 
 
Door het verrichten van deze werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de 
doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten. 
 

Bestedingsbeleid 

Voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten besteedt de stichting de verkregen 
inkomsten aan de volgende projecten: 
 

• De aanschaf van een  Aurum Press 3000 machine  in  2020 en onderhoud daarvan. 
• De aanschaf van een betonmixer  in 2019 en onderhoud daarvan. 
• Aardestenen die nodig zijn voor de bouw van zes huizen. 
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3.2 Werving van gelden 

 

Stichting Groene Habitat voor India werft gelden ten behoeve van de doelstelling door 
middel van de volgende wervingsactiviteiten:  

  
1. Het gebruik maken van onze eigen netwerken. Zo heeft Marleen bijvoorbeeld voor de 

geboorte van haar dochter, in plaats van een cadeau geld gevraagd voor de stichting. 
Ook worden er vanuit deze netwerken eenmalige giften gedoneerd en zijn er mensen 
donateurs geworden of worden donateurs. We verwachten dat er meer donateurs 
bijkomen zodra de stichting een ANBI status heeft.             

 
2. Het aanvragen van een donatie bij de Derde Wereldgroep Soest.  
 
3. Het meedoen aan de actie “Warm hart” van NCRV in 2019. Leden van de NCRV zullen 

Stichting Groene Habitat voor India hiervoor aanmelden. Een jury kiest vervolgens de 
drie beste doelen uit. Deze worden beloond met een prijs van resp. 10.000 euro, 5000 
euro of 2.500 euro. (ANBI status vereist) 

 
4. Verkoop van zelfgemaakte tassen uit Manipur op de rommelmarkt tijdens Koningsdag in 

2019. 
 

5. Het verspreiden/uitdelen van flyers.  
 

6. De stichting is van september 2018 t/m augustus 2019 het doel van het 
kindernevendienst spaarproject van de Emmakerk in Soest.  

 
 

3.3 Beschikken over vermogen van Stichting Groene Habitat voor India 
 

Op grond van artikel 7.2 van de statuten van Stichting Groene Habitat voor India en haar 
feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap 
binnen Stichting Groene Habitat voor India. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon 
beschikken over het vermogen van Stichting Groene Habitat voor India als ware het eigen 
vermogen. 
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Hoofdstuk 4 – Overige 

 

4.1 Beloningsbeleid 
 

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3.5 van de statuten 
voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning. Onkosten, 
gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet 
bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
 

4.2 Governance 

Administratie en jaarrekening 

De administratie van Stichting Groene Habitat voor India wordt gevoerd door de secretaris. 
De jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester en wordt vastgesteld door het 
bestuur. 
 

Beheer 

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats onder toezicht van de penningmeester. 
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Kosten die gemaakt worden voor het 
verwerven van gelden zullen nooit meer bedragen dan een vergoeding van gemaakte 
onkosten en een eventuele vergoeding voor deskundigheidsbevordering en/of verzekering. 
 
 

4.3 Communicatie 
 
De communicatie van de stichting vindt plaats door middel van: 
 

• De website van de stichting (www.stichtinggroenehabitat.org). 
• Updates over de voortgang van het werk op de facebookpagina van de stichting. 
• Updates over de voortgang van het werk in de nieuwsbrief die vier keer per jaar per 

email verzonden wordt aan donateurs, vrienden, familie, kennissen en 
geïnteresseerden. 

 

4.4 Publicatieplicht 
 

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van: 
Publicatie van het beleidsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag op de 
website van de stichting.  
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BEGROTING Stichting De Groene Habitat Voor India 2019

alle bedragen in euro

Baten

1 Reguliere donaties 1330,00

2 Eenmalige giften 2000,00

3 Acties 75,00

4 Overig 0,00

Totaal Baten 3405,00

alle bedragen in euro

Lasten

Kosten ten behoeve van de doelstelling van de stichting

5 aanschaf machine 'Aurum Press 3000' voor het maken van aardestenen 2250,00

6 aanschaf betonmixer 1150,00

7 aanschaf zeef voor het zeven van aarde 550,00

8 Bouw van opbergschuur a. materiaal 240,00

b. salaris arbeiders 100,00

9 Bouw van 2 huizen a. aardestenen 1800,00

b. kiezelstenen 160,00

c. cement 328,00

d. zand 150,00

e. salaris metselaar 187,50

f. supervisiekosten 375,00

10 Workshop 'duurzaam bouwen' a. salaris organisatoren 150,00

b. materialen voor het maken van aardestenen 71,25

c. versnaperingen 75,00

d. huur pick-up 187,50

11 Onderhoud materialen a. 'Aurum Press 3000' 50,00

b. betonmixer 50,00

c. afdak machines 30,00

Kosten werving baten

12 Kosten donateurswerving 125,00

13 Kosten acties 0,00

Kosten algemeen beheer en bestuur

14 Kosten website 100,00

15 Advieskosten 100,00

16 Bankkosten 165,00

17 Kosten bestuur 50,00

Dotaties bestemmingsreserves

18 Aurum Press 3000 225,00

19 Betonmixer 115,00

Totaal Lasten 8784,25

Toelichting BEGROTING Stichting De Groene Habitat Voor India 2019

In 2019 zullen de uitgaven vanwege investeringen hoger zijn dan de inkomsten.

In de afgelopen jaren heeft de stichting minder uitgegeven dan begroot, waardoor het vrije reserve is toegenomen.

De investeringen zullen gefinancierd worden uit het vrije reserve van de stichting.

1 Gebaeerd op reguliere donaties in december 2018: 3 personen doneren 25,- per maand, 1 persoon doneert 5,- per maand, 1 persoon doneert 10,- per maand, 1 persoon 12,50 per maand (totaal 102,50 per maand)

En op 1 toezegging van 100 euro per jaar

3 verkoop van 5 tassen a 15 euro

8a stenen a 30 euro + zand a 40 euro + ijzer a 25 euro + golfplaten a 65 euro + spijkers en binddraad a 10 euro + cement a 40 euro + hout a 30 euo 

8b 5 dagen professionele arbeid (32 euro) en 15 dagen ongeschoolde arbeid (68 euro)

9a 2 huizen in 2019; 3000 aardestenen per huis; 1 steen kost 0,30 euro (2 x 3000 x 0,30 = 1800)

9b 2x een halfvolle vrachtwagen a 80 euro

9c 2x 20 zakken 

9d 2x een volle vrachtwagen a 75 euro

9f 2x 30 dagen een dagloon van 6,26 euro

10a 3 workshops in 2019; salaris organisatoren 50 euro per workshop

10b 3x 2 cement a 16,25 euro en zand + aarde a 7,50 euro (3 x 23,75 = 71,25)

10d 3x 62,50 euro

18 Naar verwachting gaat de Aurum Press 10 jaar mee.

19 Naar verwachting gaat de betonmixer 10 jaar mee.

Bijlagen 
 

1. Begroting 2019 
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2. Statuten  
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