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1. Inleiding 

Stichting Wirja is eind 2015 opgericht om vorm te geven aan de financiële ondersteuning van 

plaatselijke projecten in ontwikkelingslanden. Hierbij wordt met name steun gegeven aan projecten 

in Mumbai, India, maar ook projecten in andere regio’s of andere landen kunnen gesteund worden, 

mits zij binnen het beleid van de stichting passen.  

De projecten die door Stichting Wirja gesteund worden, hebben vooral betrekking op onderwijs, 

opvoeding en huisvesting. Hiermee wil de stichting een gezonde toekomst waarborgen van de 

kinderen en jongvolwassenen in India en andere ontwikkelingslanden.  
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2. Doel Stichting Wirja 
 

2.1 Missie / doel 

Zoals ook blijkt uit de statuten van de stichting, heeft Stichting Wirja tot doel zich in te zetten voor 

onderwijs, opvoeding, huisvesting en het waarborgen van een gezonde toekomst ten behoeve van 

kinderen en jong volwassenen in ontwikkelingslanden, primair doch niet uitsluitend gericht op 

India, en alles wat hiermee verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting kan dit doel op verschillende manieren verwezenlijken, onder andere door: 

• het op financiële (en eventueel materiële) wijze ondersteunen van kindertehuizen, 

opvangtehuizen en scholen; 

• het op financiële (en eventueel materiële) wijze ondersteunen van gezinnen in 

achterstandswijken; 

• het op financiële (en eventueel materiële) wijze ondersteunen van mensen met een 

geestelijke en/of lichamelijke beperking en melaatsen; 

• het werven van fondsen, giften en donaties; 

• het organiseren van activiteiten; 

• het onderhouden van contacten en samenwerken met andere organisaties, instanties en 

instellingen. 

 

2.2  Doelgroep, thema en regio 

Stichting Wirja richt zich op projecten op het gebied van onderwijs, opvoeding en huisvesting 

waarmee een gezonde toekomst wordt gewaarborgd voor kinderen en jong volwassenen. De 

stichting ondersteunt met name projecten in Mumbai, India, maar ook projecten in andere 

gebieden of ontwikkelingslanden komen voor financiële of materiële ondersteuning in aanmerking, 

mits zij binnen de doelstelling van de stichting passen. 

 

2.3 Uitgangspunten en kernbeginselen 

Voordat Stichting Wirja besluit om nieuwe projecten financieel te ondersteunen, zal worden 

beoordeeld of deze projecten binnen de hiervoor onder 2.1 omschreven doelstelling passen. De 

projecten worden geselecteerd door de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van 

de stichting. Zij reizen jaarlijks naar India om verschillende projecten te bezoeken en nieuwe 

projecten te selecteren die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door Stichting Wirja. 

De te ondersteunen projecten moeten een bijdrage leveren aan het onderwijs, de opvoeding en/of 

de huisvesting van kinderen en jong volwassenen in de betreffende regio, waarmee wordt 

bijgedragen aan een gezonde toekomst voor hen. Daarbij is het van belang dat de projecten aan 

de volgende voorwaarden voldoen: 

• het project is concreet en praktisch; 

• er wordt samengewerkt met lokale partijen; 

• de overheadkosten zijn laag; 

• er is niet alleen een korte termijn- maar ook een lange termijnvisie.  
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2.4  Geen winstoogmerk 

Stichting Wirja heeft van de belastingdienst de ANBI-status verkregen (Algemeen Nut Beogende 

Instelling). Dit betekent dat zij zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. De stichting 

heeft geen winstoogmerk. 

De ANBI-status brengt bepaalde fiscale voordelen met zich mee. Zo mogen donateurs van een 

ANBI hun giften aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.   
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3. Werkzaamheden 
 

3.1 Strategie en realisatie van het doel 

De voorzitter en vice-voorzitter van Stichting Wirja brengen eens per jaar een bezoek aan India. 

Gedurende deze bezoeken beoordelen zij de lopende projecten waaraan de stichting financiële 

ondersteuning biedt. Zij bekijken of de projecten nog voldoen aan de doelstelling van de stichting 

en beoordelen of aanvullende financiële ondersteuning nodig is. Ook zullen de voorzitter en vice-

voorzitter van de Raad van Toezicht tijdens deze bezoeken nieuwe projecten beoordelen. 

 

3.2  Projecten 

In 2018-2020 zullen de volgende projecten door Stichting Wirja worden ondersteund: 

Vimila Dermatological Centre: Vimila is een kliniek voor melaatsen en mensen met tbc in Versova 

Andheri (West). In de kliniek worden zo’n 80 patiënten behandeld. Ook is aan de kliniek een school 

verbonden voor de kinderen van deze patiënten. De kliniek wordt gerund door de twee Italiaanse 

zusters Bertilla en Lucia, en een aantal Indische zusters.  

House of Charity Versova: dit is een tehuis voor gehandicapten in Mumbai, gerund door de 

Italiaanse zuster Annamaria, de Indiase zuster Mary en een aantal Indische zusters. 

La Casa della Carità: dit is het moederhuis van House of Charity, gevestigd in Reggio Emilia 

(Italië), van waaruit verschillende klinieken worden gesteund, zowel binnen als buiten India. In 

overleg met Father Romano, die aan het hoofd staat, wordt steeds bekeken aan welk tehuis de 

verrichte donatie ten goede zal komen.  

Families: de Stichting ondersteunt tevens een aantal families met schenkingen ten behoeve van 

levensonderhoud, schoolgeld, huur, etc. 
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4. Organisatiestructuur 
 

4.1 Bestuur en RvT 

Het bestuur van Stichting Wirja wordt gevormd door ten minste één en maximaal drie leden. 

Momenteel wordt het bestuur gevormd door Clavis B.V., gevestigd aan de Hof van Zevenbergen 

1A, 5211 HB te ’s-Hertogenbosch.  

 

Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden, en wordt 

gecontroleerd door de Raad van Toezicht van de stichting. Deze bestaat momenteel uit vijf leden 

(twee A-leden en drie B-leden).  

 

 

4.2 Taakverdeling 

De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, die de dagelijkse werkzaamheden 

van de stichting verricht. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het functioneren van 

de stichting in het algemeen en de Raad van Bestuur in het bijzonder. De leden van de Raad van 

Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. 

Ook zijn bepaalde bestuursbesluiten onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad 

van Toezicht, zoals bijvoorbeeld: 

• de vaststelling en/of wijziging van beleidsplannen, investeringsplannen, begrotingen en 

jaarstukken; 

• benoeming en ontslag van de externe accountant van de stichting; 

• een voorstel tot belangrijke wijziging in de organisatie van de stichting; 

• het aangaan van rechtshandelingen die een bedrag van € 500 te boven gaan. 
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5. Financiering en investeringsplan 

5.1  Vermogensopbouw 

De financiering van de stichting zal vooralsnog uitsluitend plaatsvinden door middel van eenmalige 

of periodieke giften (mogelijk ook testamentair). Op de korte termijn zullen deze donaties voor het 

grootste deel afkomstig zijn van de reeds bij de stichting bekende donateurs. Echter, ook andere 

personen, bedrijven en instanties kunnen giften doen. 

De stichting zal mogelijk een nog nader te bepalen stamvermogen aanhouden, waarbij de 

rendementen van dit vermogen ten goede komen aan de charitatieve doelstellingen van de 

stichting. 

 

5.2 Bestedingsbeleid 

De door de stichting ontvangen donaties zullen ten goede komen aan de charitatieve doelstellingen 

zoals in dit beleidsplan omschreven, na aftrek van: 

• de beloning voor de bestuurder; 

• de vacatiegelden ten behoeve van de B-leden van de Raad van Toezicht; 

• de redelijkerwijs door de stichting te maken kosten (notariskosten e.d.), na goedkeuring 

door de Raad van Toezicht.  

 

5.3 Kostenstructuur 

Het bestuur van de stichting ontvangt een vergoeding van € 7.500,- per jaar, vermeerderd met 6% 

kantoorkosten en 21% BTW, derhalve in totaal € 9.619,50.  

De A-leden van de Raad van Toezicht hebben permanent afgezien van hun recht op vacatiegeld. De 

B-leden ontvangen wel vacatiegeld, te weten een bedrag van € 200,- per bijgewoonde vergadering. 

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar, zodat een totaal aan vacatiegeld van 

3 B-leden x 4 vergaderingen x € 200,- = € 2.400,- per jaar verschuldigd zal zijn. 

Alle overige middelen komen volledig ten goede aan de door de stichting gesteunde projecten. 
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5.4 Begroting 2018-2020 

De cijfers in onderstaande begroting zijn opgenomen op basis van een beginstand per 1 juli 2018. 

Dit vanwege het feit dat er aan het eind van het tweede kwartaal € 800.000 van de lopende 

rekening (rekening-courant) naar de vermogensbeheerrekening is overgemaakt. Op basis van de 

hierboven omschreven algemene kostenstructuur van Stichting Wirja kan de volgende begroting 

worden weergegeven. 

 

            
  Lopende rekening Bedragen in €   
    
  Restant budget voor 2018-2020 91.722,55   
    
  Verwachte kosten:   
  - fixed fee Clavis directievoering 28.858,50   
  - bankkosten 750,00   
  - vacatiegeld 7.200,00   

    
  Totale kosten 36.808,50   
      

    
  Budget t.b.v. charitatieve doelen 54.914,05   
    
            

 

            
  Vermogensbeheerrekening Bedragen in €   
    
  Stamvermogen 800.000,00   

  

 
 
Te verwachten rendement à 3% p.j. 

          
61.450,80    

    
  Beheervergoeding 15.778,58   
      

    

  
Aan budget t.b.v. charitatieve doelen 
toe te voegen winst  45.672,22   

    
            

 

5.5 Investeringsplan 

Conform de begroting die is opgenomen onder 5.4 resteert een bedrag van € 100.586,27 dat in 

2018 - 2020 kan worden besteed aan de charitatieve doelstellingen van de stichting, na aftrek van 

de jaarlijkse kosten. De stichting is voornemens om uit dit budget de navolgende financiële 

bijdragen te doen: 

- Tehuizen: een bijdrage aan Vimila Dermatological Centre ten behoeve van de kliniek en 

een bijdrage aan House of Charity Versova ten behoeve van het tehuis. 

- Families: een bijdrage van in totaal € 3.050,- ten behoeve van huur, levensonderhoud, 

schoolgeld, etc. 

Het is de bedoeling van Stichting Wirja om door middel van een plaatselijke vertegenwoordiging in 

India meer inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte, en waar mogelijk nieuwe projecten te 
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vinden die voldoen aan de doelstelling van Stichting Wirja. De door de plaatselijke 

vertegenwoordigers aangedragen projecten zullen door de Raad van Toezicht en het bestuur 

worden beoordeeld en bij akkoord financieel worden gesteund.  

De Raad van Toezicht onderzoekt momenteel de mogelijkheid om nieuwe, meer omvangrijke 

projecten te ondersteunen, eventueel in samenwerking met andere goede doelen. In dit kader zal 

de Raad van Toezicht ter plaatse een of meerdere geselecteerde projecten bezoeken, zodat zij zich 

hier een beter oordeel over kan vormen. Daarbij zal India voorlopig centraal blijven staan. 

Het na bovenvermelde financiële bijdragen resterende budget zal worden aangehouden voor de te 

verrichten schenkingen in de komende jaren, en om de continuïteit van de stichting te waarborgen. 

 

  



20181130 / beleidsplan Stichting Wirja 2018-2020 / pagina 11 

 

6. Vermogensbeheer 

Zoals ook in de statuten van Stichting Wirja is vastgelegd, kan een natuurlijk persoon noch een 

rechtspersoon beschikken over het vermogen van de stichting alsof het zijn eigen vermogen is. Het 

vermogen van de stichting is strikt gescheiden, en wordt aangehouden op een door de stichting 

aan te houden bankrekening. Het bestuur van de stichting is bevoegd over deze bankrekening te 

beschikken.  

Het bestuur doet jaarlijks verslag aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid en de 

financiën. De Raad van Toezicht laat de jaarstukken controleren door een deskundige. Bovendien 

zijn, zoals onder 4.2 aangegeven, rechtshandelingen boven een bedrag van € 500,- aan de 

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht onderhevig. 

 


