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1. Inleiding en contactgegevens 

Stichting Careduca Foundation is in 2018 opgericht en heeft haar statutaire zetel in Bilthoven. De 

stichting is er kort samengevat op gericht om de scholing van kinderen in binnen- en buitenland te 

bevorderen door het gericht verstrekken van financiële middelen.   

Hieronder worden de zakelijke gegevens van Stichting Educare weergegeven. 

Naam: Stichting Careduca Foundation 

Adres: Rembrandtlaan 17, 3723 BG Bilthoven  

E-mailadres: info@careduca-foundation.com 

Website: www.careduca-foundation.com 

RSIN / fiscaal nummer: 859080845 

KvK-nummer: 72349263 

 

De stichting streeft ernaar om haar interne kosten zo minimaal mogelijk te houden. Om die reden zijn 

er geen vaste medewerkers in dienst die bereikbaar zijn voor telefonisch overleg en ontvangen de 

bestuurders geen beloning.  

Wel beschikt de stichting over een eigen website en is de stichting bereikbaar via e-mail. Verzoeken 

aan de stichting dienen via e-mail ingediend te worden.  

De Careduca Foundation is altijd geïnteresseerd in nieuwe projecten. Elk verzoek wordt allereerst 

bekeken en getoetst  door vrijwilligers teneinde te beoordelen of dit verzoek binnen het doel en het 

beleid van de stichting past. Het bestuur van de stichting komt 4x  per jaar bij elkaar om de 

geselecteerde verzoeken goed te keuren en donaties toe te kennen. 
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2. Beleid en strategie 

2.1. Aanleiding voor de oprichting 

De aanleiding voor de oprichting van de stichting is gelegen in de visie van donoren dat goede scholing 

altijd betere kansen creëert en de overtuiging dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Het is dan ook 

hun wens om zoveel mogelijk jonge mensen de kans te geven op een goede en gezonde toekomst. De 

focus zal daarbij liggen op kinderen afkomstig uit  die landen waar kinderen vanwege armoede of 

conflicten verstoken blijven van  scholing. 

2.2. Doel van de stichting 

In de statuten van de Stichting is het doel kortgezegd als volgt omschreven: 

a. Het ondersteunen van onderwijs(instellingen) in binnen- en buitenland; 

b. Het, ten behoeve van studie, ondersteunen van scholieren in binnen- en buitenland; 

c. Het ondersteunen van de gezondheid en bescherming van kinderen in ontwikkelingslanden, 

en van vluchtelingen. 

2.3. Doelgroep(en) 

De doelgroepen van de stichting bestaan uit kinderen/scholieren, onderwijsinstellingen en 

organisaties die onderwijs direct faciliteren. Deze doelgroepen kunnen zich zowel in het binnenland 

als in het buitenland bevinden. De stichting verstrekt geen donaties aan individuele kinderen en/of 

individuele hulpverleners. 

De focus van de stichting ligt op het basis- en middelbaaronderwijs aan kinderen en jongvolwassenen, 

waarbij er speciale aandacht is voor onderwijs aan kinderen in ontwikkelingslanden en van 

vluchtelingen. 

2.4. Activiteiten 

De stichting verstrekt donaties aan (onderwijs)organisaties om haar doelstellingen te verwezenlijken. 

Hierbij kan er worden gedacht aan de volgende activiteiten: 

o Het ondersteunen van scholingsprogramma’s die specifiek gericht zijn op kinderen met een 

achterstand; 

o Het ondersteunen van internationale organisaties die scholing verzorgen in 

ontwikkelingslanden; 

o Het ondersteunen van organisaties die zich richten op onderwijs aan kinderen in 

conflictgebieden en vluchtenlingencentra; 

o Het ondersteunen van internationale organisaties die scholing verzorgen in 

vluchtelingenkampen. 

De stichting is vooral geïnteresseerd in bestaande (lopende) projecten, waarbij door  een donatie van 

de stichting een succesvol project uitgebreid kan worden, dan wel meerjarig kan worden voortgezet.  

De stichting zal op haar website jaarlijks een actueel verslag van de met haar steun uitgeoefende 

activiteiten publiceren. 

2.5. Werving, beheer en besteding van financiële middelen 

De stichting verwerft financiële middelen vanuit diverse donaties of giften. 
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De stichting heeft inmiddels concrete toezeggingen gekregen dat zij de komende vijf jaar een bedrag 

van tenminste € 2.000.000 zal ontvangen via periodieke giften. Hierdoor is de stichting de komende 

jaren verzekerd van een vaste inkomensstroom, zodat ook meerjarige projecten ondersteund kunnen 

worden. De komende periode zal gekeken worden hoe het aantal donateurs kan worden vergroot op 

basis van de bestaande netwerken van de bestuursleden en sympathisanten. 

Voornoemd vermogen zal de komende 5 tot 10 jaar besteed worden om de doelstellingen van de 

stichting te verwezenlijken. Het is daarbij niet de bedoeling om deze middelen op een bankrekening te 

parkeren, om vervolgens enkel het (beperkte) rendement te besteden aan de doelstellingen van de 

stichting. Gezien de relatief korte horizon van 5 tot 10 jaar, is het eveneens niet de bedoeling om deze 

financiële middelen te investeren in de vorm van niet-liquide beleggingen. 

Circa 75% van de ontvangen middelen zal besteed worden via reeds bestaande non-gouvernementele 

organisaties en onderwijsinstellingen. Uitgangspunt is voorts dat er alleen aan organisaties met een 

bewezen performance wordt gedoneerd. 

Daarnaast wordt er uitsluitend gedoneerd aan organisaties met een bewezen track-record, waardoor 

er geen mogelijkheid is voor donaties aan startups. 

Donaties aan organisaties vinden van jaar tot jaar plaats. Daarbij wordt er elk jaar beoordeeld of de 

betreffende organisatie weer voor een donatie in aanmerking komt. Belangrijk aspect is daarbij dat er 

verantwoording wordt afgelegd door de betreffende begunstigde over de concrete besteding van de 

donatie. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat een ontvangen donatie enkel wordt opgepot door 

een ontvangende organisatie. 

Wat betreft het niveau van kosten geldt als uitgangspunt een target van 5% van jaarlijkse donaties aan 

kosten. 
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3. Bestuurlijke gegevens 

3.1. Bestuursfuncties en samenstelling 

Belangrijke informatie over het bestuur is te vinden in de statuten van de Stichting. Hieronder wordt 

een beknopte samenvatting van enkele belangrijke afspraken weergegeven. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie bestuurders. Binnen het 

bestuur zijn er drie functies, namelijk een voorzitter, secretaris en penningmeester. De benoeming van 

bestuurders geldt voor een periode van drie jaar, waarbij ook herbenoeming mogelijk is.  

Individuele bestuurders zijn niet bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen, tenzij er voorafgaand 

sprake is van een specifieke volmacht. Om de stichting te vertegenwoordigen zijn aldus twee 

bestuursleden vereist (die gezamenlijk bevoegd zijn). Op deze wijze is ook geregeld dat een bestuurslid 

niet afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de stichting. 

Hieronder wordt beschreven welke personen de huidige bestuursfuncties vervullen: 

Voorzitter 

Mw. M.A.A. Twaalfhoven 

Geboren op 9 maart 1959 te Hilversum 

 

Secretaris: 

Mr. P.Th.M. van den Oord 

Geboren op 3 juni 1954 te Utrecht  

 

Penningmeester: 

Mr. P.E. Plasschaert 

Geboren op 3 januari 1945 te Amsterdam 

  

3.2. Beloningsbeleid 

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Reiskosten worden op verzoek 

vergoed. 
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4. Financiële gegevens 

4.1. Begroting en prognose 

Hieronder wordt een begroting weergegeven voor de komende 5 jaren. 

Begroting 2018 – 2022 
      

       

Inkomsten  2018 2019 2020 2021 2022 

       

Giften/donaties  € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 

Verwacht rendement  € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 

  € 410.000 € 415.000 € 420.000  € 420.000 € 420.000 

       

Uitgaven       

Beheerskosten  € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 

  € 390.000 € 395.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 

       

Te verstrekken donaties  € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 

       

Voorzieningen/reserveringen       

       

Resultaat / overschot  € 240.000 € 195.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 

 

4.2. Financiële verantwoording 

De stichting legt jaarlijks verantwoording af over het door haar gevoerde financiële beleid over het 

afgelopen boekjaar. Dit verslag zal worden gepubliceerd op de website. 

 

 


