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1. Algemeen en doelstelling

Licht op Papua (www.lichtoppapua.nl) is een stichting die in 2010 is opgericht met als doel financiële
ondersteuning te bieden aan projecten op Papua (Indonesië) en aan personen die deze projecten
uitvoeren. De focus ligt daarbij op het gebied rond Wamena. De projecten richten zich op het
trainen en begeleiden van jonge mensen om als christen dienstbaar te zijn in de luchtvaart, het
onderwijs, de medische zorg en de sociale dienstverlening. De stichting wil bevorderen dat deze
mensen een positieve bijdrage kunnen leveren in gezin, kerk en maatschappij.

Wamena op Papua is een gebied waar sinds ruwweg 1960 veel zendings- en ontwikkelingswerk is
gedaan, met name door Amerikaanse, Britse en Nederlandse organisaties. De vruchten daarvan zijn
zichtbaar: er zijn veel kerken ontstaan en het stenen tijdperk is duidelijk voorbij. Met de komst van
deze ‘nieuwe wereld’ van het christelijk geloof, moderne techniek en westerse invloeden zijn er ook
veel nieuwe problemen ontstaan. Wel zijn de Papua’s steeds meer zelf in staat om aan te geven waar
ze behoefte aan hebben. De rol van hulpverlenende organisaties en zendingsorganisaties is daardoor
ook verschoven van een aanbodgerichte naar een meer vraaggerichte rol. Daardoor komt er steeds
meer nadruk op onderwijs en training, om daarmee de aanwezige capaciteit in de samenleving te
faciliteren.
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2. Fondsenwerving

Voor de fondsenwerving maakt de stichting gebruik van zogenoemde thuisfrontcommissies. Een
thuisfrontcommissie (TFC) bestaat uit personen die vanuit Nederland nauw betrokken zijn bij een
project dat de stichting financiert danwel bij personen /gezinnen waarvan de werkzaamheden door
de stichting worden ondersteund. In de regel heeft elk project of elk gezin zijn eigen TFC.

De TFC’s verkrijgen hun middelen hoofdzakelijk via giften. Om dat te bereiken worden (mogelijk)
geïnteresseerden actief aangeschreven en op de hoogte gehouden via website en digitale
nieuwsbrieven. Naast particulieren worden ook christelijke organisaties en instellingen die
(wereldwijd) actief zijn in de hulpverlening benaderd voor een bijdrage.
Verder worden door de TFC’s met enige regelmatig acties georganiseerd waarvan de nettoopbrengst bestemd is voor de stichting. Te denken valt aan het verkopen van producten zoals
steigerhouten meubels en tassen, het houden van een actiemarkt en het organiseren van een hightea.

Personen/gezinnen die door de stichting worden ondersteund zijn in de meeste gevallen in dienst
van lokale organisaties waarvan zij salaris ontvangen om in hun levensonderhoud te kunnen
voorzien. De middelen die zij via de stichting ontvangen worden in dat geval ingezet als dekking voor
kosten met betrekking tot hun werkzaamheden die niet verantwoord zijn te financieren vanuit het
ontvangen salaris. Het gaat om bijzondere uitgaven zoals voor het onderwijs van de kinderen.
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3. Governance

De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie personen: een
voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook
door één persoon worden vervuld. De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. Indien gewenst kunnen zij wel in aanmerking komen voor een
onkostenvergoeding.

De stichting hanteert bij het beheer van het vermogen een strikte scheiding tussen de verschillende
projecten en werkzaamheden die worden ondersteund. Elke project/elk gezin heeft binnen de
stichting een aparte bankrekening waarop de voor hen bestemde gelden worden ontvangen. Er is
anders dan met instemming van betrokken families geen sprake van onderlinge financiering of
betalingsverkeer.

Zoals reeds in paragraaf 2 benoemd is een belangrijke rol weggelegd voor de TFC. Zij beheert ook de
bankrekening voor het project / het gezin waaraan de TFC is gelieerd. Verder is de TFC
verantwoordelijk voor het steun bieden in moreel en geestelijk opzicht, het onderhouden van
contacten met de gezinnen, het aanmoedigen tot gebed en het motiveren van de achterban van de
gezinnen.

Het bestuur van de stichting draagt de eindverantwoordelijkheid voor de besteding van de
ontvangen middelen. Paragraaf 4 beschrijft de werkwijze die het bestuur daarbij hanteert.
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4. Besteding vermogen

De uitgaven van een ANBI-instelling moeten conform de eisen van de Belangdienst ten minste voor
90% het algemeen nut dienen en er mag geen sprake zijn van winstoogmerk. Om een goede
besteding van het vermogen te bereiken en om aan de verantwoordingsverplichtingen van de
Belastingdienst te kunnen voldoen, hanteert de stichting de volgens ‘checks en balances’:
-

De stichting neemt bij nieuwe initiatieven een besluit op basis van een goed onderbouwd
projectplan;

-

Het bestuur monitort de (voortgang van) plaatselijke projecten middels regelmatige
correspondentie en maakt daarbij ook gebruik van informatie van de TFC;

-

Iedere TFC stelt voor de stichting halfjaarlijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven op,
namelijk na afloop van het eerste halfjaar (over het eerste halfjaar) en na afloop van het jaar
(over het gehele jaar);

-

In aanvulling op de financiële verantwoording ontvangt de stichting van elk ondersteund
project/ gezin voor het begin van ieder jaar een beknopt jaarplan en aan het einde van ieder
jaar een jaarverslag;

-

Het bestuur heeft toegang tot de bankrekeningen die door de TFC’s worden beheerd en
heeft zodoende op elk moment inzicht in de geldstromen.
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