Stichting Tamam Nederland
Beleidsplan/ Actieplan 2015

Inleiding
Stichting Tamam Nederland is opgericht in maart 2015. Naast de formele oprichting dienen
er in 2015 allerlei zaken te worden geregeld om de stichting goed te laten draaien.
Daarnaast wil Tamam aan de gang gaan met het realiseren van haar doelstellingen. Voor
beide is het stichtingsplan leidend. In het stichtingsplan staat de meeste informatie die
volgens de Belastingdienst openbaar gemaakt moet worden. Het voorliggende beleidsplan/
actieplan is daarop aanvullend.
Vanwege de investering aan tijd en energie die gaat zitten in het opbouwen van Tamam
Nederland, zal de inspanning voor Tamam Zuid-Afrika dit jaar beperkt blijven.

Opbouwen van Tamam NL
Hieronder volgt in een aantal categorieën de zaken die we in 2015 (verder) willen regelen en
uitwerken.

samenwerking









Taakverdeling bestuur en kernteam
Verwachtingenmanagement
Team building
Samen leren en kennis delen
Werkafspraken maken over vergaderen, samenwerken, communiceren, gebruik
Dropbox, omgaan met financiën,
Technisch toegang regelen
Agenda opstellen
Invulling ambassadeursrol

Administratie en financiën





Database opzetten voor donateurs, vrijwilligers, nieuwsbriefontvangers
Financiële administratie inrichten
Jaarverslag 2015
Begroting 2016

beleid ontwikkelen




Vrijwilligersbeleid
Beleid en administratie voor relatiebeheer
Fondsenwervingsplan, onderzoeksfase
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Samenwerking met Tâmam Zuid-Afrika





Nadere afspraken over communicatie
Nadere afspraken maken over administratie in Zuid-Afrika
Nadere afspraken over uitwisselen financiële informatie en verantwoording
Nadere afspraken over overdracht en beheer/ gebruik gelden

Overig








Nagaan noodzaak verzekeringen, zo ja, regelen
Nagaan kosten – baten van aansluiten bij koepels. Besluit nemen.
Netwerken
Aansluiten bij Sponsorkliks
Aansluiting bij YouBeDo omzetten
Digitale nieuwsbrief ontwikkelen
Ontwikkelen huisstijl

Werken aan de doelstellingen, hulp aan Tâmam Zuid-Afrika
Nu Tamam Nederland net begint, kan nog niet worden aangegeven welke concrete
hulpvragen er uit Zuid-Afrika zullen komen. Deze planning kan daar nog niet in voorzien.
2015 is voor Tâmam Zuid-Afrika een jaar van nadenken over en voorbereiding op komende
veranderingen. In dit jaar zal er nog niet veel daadwerkelijk veranderen. Met Tâmam ZuidAfrika is afgesproken dat het eerste jaar nog geen verzoek wordt gedaan voor hulp bij grote
fondsenwerving of grote projecten.

financiële ondersteuning








Aanschrijven kerken voor donatie/ collecte (persoonlijke benadering)
Individuele donateurs werven
Promoten Sponsorkliks
Promoten sponsorlopen
1 gastcatechese met 2 euro-actie
Nagaan criteria voor werving bij grote fondsen
Onderzoeksfase van opstellen fondsenwervingsplan

Praktische ondersteuning



Minimaal 3 nieuwsbrieven uitbrengen in Engels
Vraaggerichte ondersteuning naar draagkracht van Tamam Nederland

advies/ coaching/ training/ toerusting




Ondersteuning bij voorbereiden bestuursvergaderingen en jaarvergadering 2015
Ondersteuning bij maken uren- en activiteitenplanning 2015
Vraaggerichte ondersteuning naar draagkracht van Tamam Nederland

draagvlak bevorderen



Minimaal 3 nieuwsbrieven uitbrengen in Nederlands
Berichten doorgeven via Facebook
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Beheer en besteding vermogen
Deze informatie dient volgens de Belastingdienst openbaar te zijn.
Tamam Nederland heeft bij oprichting een verwacht kapitaal van euro 1.792,70. Dit bedrag
zal worden beheerd op een bankrekening van de stichting en worden besteed aan de kosten
voor oprichting en het beheer van de stichting, zoals notariskosten, bankkosten, kosten voor
het ontwikkelen, beheren en hosten van een website etc.
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