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Organisatie
Naam: Stichting Kinderhulp Benelux
Opgericht: 27 juni 2016
Gevestigd te: Eindhoven

Doelstelling:
Binnen de kwetsbare groep waar wij voor opkomen bevinden zich talloze voorbeelden van zieke
en verwaarloosde kinderen die helaas niet of niet volledig worden ondersteund, ondanks het feit
dat zij een (ernstig) zeldzame aandoening hebben, in armoede leven, verwaarloosd zijn of geen
familie hebben..
Onze initiatieven zijn heel uitgebreid. Van speciale, op maat gemaakte verrassingspakketten tot
een specifiek cadeau of bijvoorbeeld een dagje uit. Tevens sturen wij kinderen een kleine
verrassing met verjaardagen en feestdagen.

Visie:
Wij willen deze kinderen en de gezinnen vrolijke momenten bieden om weer even op te laden.
Even vergeten dat er iemand ziek is en genieten van het moment. Ieder kind en gezin recht heeft
op gelukmomenten. Voor velen is dit namelijk niet meer vanzelfsprekend.

Missie:
Elk (chronisch) ziek en
verwaarloosd kind een glimlach
bezorgen.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Het bestuur zal zich volledig
inzetten voor het realiseren van
activiteiten. De financiële middelen
die hierbij benodigd zijn, zullen
worden verkregen door giften van
particulieren, collectes en donaties,
of sponsoring van personen en/of
bedrijven.
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Activiteiten
Kinderhulp Benelux onderneemt verschillende activiteiten voor ongeneeslijke zieke kinderen in
Nederland, België en Luxemburg. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis. Door het werven van
financiële middelen kunnen deze activiteiten georganiseerd worden en kunnen wij de kinderen
een onvergetelijke dag bezorgen. Uiteraard vergeten wij hierbij de rest van het gezin niet.
Deze activiteiten kunnen worden gerealiseerd door onder andere:

Doneren
De Stichting Kinderhulp Benelux is geheel afhankelijk van acties, sponsorenm donaties en haar
eigen inzet. Uw aankoop draagt daar bij aan en maakt het de kinderen makkelijker, omdat de
opbrengst hen zoveel mogelijk ten goede komt.

Vrijwilliger worden
Als vrijwilliger help je mee om een kind een onvergetelijke dag te bezorgen.

Projecten steunen
Lees de verhalen van zieke kinderen en laat hun wens in vervulling gaan door een project
financieel te steunen.

Collecteren
Draag een steentje bij als collectant van Kinderhulp Benelux in je eigen woonomgeving.
Stichting Kinderhulp Benelux wilt meer activiteiten organiseren om de stichting meer onder de
aandacht te brengen. De acties die hierbij zullen worden uitgevoerd, zijn hierboven omschreven.
Hierdoor willen wij over meer financiële middelen beschikken om op deze manier de Stichting
nog verder te ontwikkelen en naamsbekendheid te creëren.
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Vrijwilligers
Stichting Kinderhulp Benelux doet een oproep naar iedereen die zich wilt inzetten voor de
(ongeneeslijk) zieke en verwaarloosde kinderen. Via de website www.kinderhulpbenelux.nl kun
je je aanmelden.
Deze vrijwilligers zullen geen vrijwilligersbijdrage of onkostenvergoeding ontvangen voor de
verrichte werkzaamheden.

Registratieverplichtingen
Stichting Kinderhulp Benelux is een stichting die zich wilt inzetten voor (chronisch) zieke en
verwaarloosde kinderen. De Sichting is een organisatie die zijn financile middelen zal ontvangen
door middel van sponsoring, fondswerving, donaties en eigen acties. Stichting Kinderhulp
Benelux is een fondswervende organisatie zonder winstoogmerk. Dit is ook geregistreerd bij de
Belastingdienst. Stichting Kinderhulp Benelux heeft hierbij geen registratieverplichtingen.
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Financiën

Stichting Kinderhulp Benelux wilt zo veel mogelijk financiële middelen ontvangen door middel
van sponsoring, donaties en eigen acties. Met de financiële middelen welke beschikbaar worden
gesteld worden nog meer acties uitgevoerd en activiteiten georganiseerd.
Stichting Kinderhulp Benelux wilt haar doelen bereiken door verschillende projecten op te zetten
voor en/of samenwerken met sponsoring van instellingen en organisaties welke werkzaam zullen
zijn op het gebied van de gezondheid en verwaarloosde kinderen.
De activiteiten welke de stichting zal organiseren kan worden gesteund door zowel particulieren
als bedrijven. De kosten die hierbij gemaakt zullen worden, willen wij te allen tijde zo laag
mogelijk houden. Op deze manier zullen er meerdere financiële middelen beschikbaar zijn voor
de activiteiten en organisaties. Er zal aan het einde van het jaar een jaarverslag worden opgesteld
welke ook gepubliceerd. Deze zullen te zien zijn op de website www.kinderhulpbenelux.nl.
De eventuele kosten die gemaakt zullen worden voor de stichting, zijn:







Website
Reclame
Webhosting
Drukkosten
Kamer van Koophandel
Huur pand

Het is een grote wens van de stichting om zoveel mogelijk kinderen blij te maken en een glimlach
op hun gezichten te kunnen toveren. Een glimlach van een kind, wie wilt dat nou niet? Door
middel van een dag zonder zorgen georganiseerd door Kinderhulp Benelux, willen we ervoor
zorgen dat (chronisch) zieke en verwaarloosde kinderen even niet worden herinnerd aan
het‘ziek’zijn.
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Communicatie
Stichting Kinderhulp Benelux streeft er naar om zich te onderscheiden door middel van de
transparantie. Wij willen open en duidelijk zijn naar de donateurs, sponsors, fondswervers,
ouders, kinderen en natuurlijk alle andere geïnteresseerden. Stichting Kinderhulp Benelux maakt
gebruik van verschillende communicatiemiddelen.

Website
Stichting Kinderhulp Benelux streeft er naar om alle benodigde informatie op de website te
verstrekken. De volgende gegevens zullen op de website vermeld worden:








Organisatie
Activiteiten
Steun ons
Word vrijwilligers + collectante
Kind aanmelden
Nieuws
Contact

Contactformulier
Via de website is het mogelijk om een contactformulier in te vullen. Deze gegevens zullen per email bij ons binnen komen. De streeftijd voor deze e-mails zijn 5 werkdagen.

Social Media
Stichting Kinderhulp Benelux zal gebruik maken van Facebook en Twitter. Hiervan is Facebook
het meest gebruikte communicatiemiddel. Op deze manier willen wij alle belangrijkste
gebeurtenissen mededelen met donateurs, fondswervers, sponsors, ouders en kinderen.
Transparantie is waar wij voor willen staan en dit willen wij waar maken voor alle belangrijkste
gebeurtenissen mede te delen.

E-mail
Het is mogelijk om de stichting ook per e-mail te benaderen. De e-mailadres die hierbij gebruikt
wordt, is: kinderhulpbenelux@gmail.com. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen antwoord
te geven op de ontvangen e-mails.
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