Statuten van Stichting Sama-Sama Foundation.
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Bestuur
De Stichting is notarieel vastgelegd op 21-03-2003 bij Actus notarissen.
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 personen.
Het bestuur heeft een Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Deze hebben allen een beperkte bevoegdheid.
Een voorstel wordt aangenomen als minimaal 2/3 voor is.
Tot het bestuur behoren vast de oprichters en deze hebben geen zittingstermijn.
Overige bestuursleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar.
De aanname geschied door het zittende bestuur.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of salaris in welke vorm dan ook voor hun
werkzaamheden.
De penningmeester is jaarlijks een deugdelijke boekhouding verschuldigd aan het bestuur en is door
donateurs opvraagbaar.
Jaarlijks dient er een begroting gemaakt te worden en halfjaarlijks een balans.
De Stichting stelt zich ten doel om een begonnen project tot het eind af te maken, hiervoor zal de
Stichting reserveringen opbouwen op de spaarrekening.
De Stichting wordt alleen ontbonden als alle bestuursleden het er mee eens zijn. Het dan eventuele
batige saldo zal dan worden geschonken aan een soortgelijk project met het zelfde doel. Het bestuur
maakt zelf een keuze aan wie het saldo wordt overgedragen.
De stichting staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar en beschikt over
een domeinnaam, www.sama-sama.nl welke is vastgelegd.
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Doelstelling
Het doel van de stichting is om kinderen op Bali de kans te geven tot het volgen van onderwijs,
culturele en beroepscursussen.
De stichting zal bijdragen in deze kosten volgens de bijlage vergoedingen.

Ook kan de stichting als dit financieel verantwoord is het gezin waarvan zij 1 of meer kinderen steunt
een basis inkomen geven als de kostwinner van het gezin komt te overlijden of door
arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is om op enige wijze de gezinskosten te dragen.
Deze vergoeding bepaalt het bestuur. Dit ter voorkoming dat het kind de opleiding moet stoppen om
inkomsten te gaan verzorgen voor het gezin.
De kinderen(gezinnen) die gesteund worden, worden door het bestuur gekozen uit aanmelding van
ouders, uit voordracht door lokale mensen, en op voordracht van bestuursleden en donateurs.
In de vergoeding voor het kind zit ook een vergoeding voor de school, als het kind naar de
elementary school gaat.
Deze mag de school besteden aan leermiddelen maar ook aan opknap werkzaamheden van de school
om de kwaliteit en het lesgeven aan de kinderen te vergroten.
Wel dient de school schriftelijk aan te geven waar het geld aan is besteed. Indien de school dit niet
doet, vervalt een eventuele vervolg donatie.
Het staat het bestuur van de Stichting vrij om wanneer de financiën dit toelaten extra projecten in te
zetten, zoals donatie aan een vrije keus school en/of het doneren van studieboeken aan een school.
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Inkomstenwerving
Het staat een ieder vrij om de stichting te steunen met geld, een legaat dan wel in natura, of middels
de Vriendenloterij.
Voor sponsors kan er indien gewenst een link gemaakt worden op onze website.
De Stichting kan ook geld inzamelen met actie’s waarvan de netto opbrengst ten goede komt aan de
stichting. Dit wordt vermeld als actie donateurs.
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Overige
De stichting zal haar financiële boekhouding verrichten via de bank en per kas..
De stichting heeft een kas voor o.a. de kontante verkopenen.
De artikelen gekocht door de Stichting of geschonken aan de Stichting blijven altijd eigendom van de
stichting.
Indien het batig saldo meer is dan het lopende jaar nodig is, wordt een deel van het geld op een
spaarrekening gezet om extra rente inkomsten te verkrijgen, dit mag nooit een risico project zijn als
beleggen om enig risico uit te sluiten.

Van elk gezin wordt er een aparte map aangelegd met hierin alle gegevens van het gesteunde gezin.

Minstens 1x per jaar komt er een nieuwsbrief uit, en wordt deze aan de donateurs verzonden per Email of per post.
Voor de kontakten op Bali, heeft de Stichting een betrouwbaar kontakt persoon waar de donaties
naar worden overgemaakt, en die dit verder zal verdelen over de verkozen projecten, dit om de
bankkosten zo laag mogelijk te houden. Dit zonder enige vorm van betaling aan deze persoon.
De statuten kunnen 1 x per jaar met de jaarvergadering in augustus indien het voltallige bestuur dit
wenst worden uitgebreid cq vervangen indien dit nodig blijkt.
Het dagelijks bestuur vergadert minimaal 5 keer per jaar of indien nodig meer.
Jaarlijks is er in augustus een jaarvergadering die voor donateurs bij te wonen is, hiervoor dient men
zich zelf van te voren aan te melden.
Bestuursleden die niet aanwezig kunnen zijn, kunen ook per SKYPE meedoen.
Omstreeks november begint het bestuur met het selecteren van de projecten zodat de ouders dit
uiterlijk april weten en voor het begin van het schooljaar de vergoeding ontvangen.
De oprichters zullen zolang dit in hun macht ligt alle kosten zoals kantoorartikelen, postzegels,
abonnementen etc uit eigen baten betalen als extra gift, zodat deze kosten niet ten laste komen van
de stichting. Alleen de bankkosten komen ten laste van de Stichting omdat deze rechtstreeks door de
bank verrekend worden.
Hierdoor kunnen de inkomsten bijna geheel gebruikt worden voor de projecten.

Opgemaakt 18 januari 2005.
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