Beleidsplan
1. Inleiding
In dit beleidsplan zal een overzicht worden gegeven van de strategische doelen
van de Stichting Sharma Organization Nederland (SON) voor een periode van 10
jaar. Na deze periode zal de strategie van de stichting gerevalueerd worden en
een indien nodig een nieuw beleidsplan worden opgemaakt.
Om inzicht te geven in de missie en visie van Stichting “SON” alsmede de manier
op welke zij deze een uitvoering wenst te geven zullen achtereenvolgens de
formele en materiële aspecten van de stichting aan bod komen. Deze zijn: de
rechtsvorm van de stichting, de doelstelling, het bestuur, de werkzaamheden, de
fondsenwerving en het beheer en de besteding van deze.
2. Rechtsvorm van de stichting
Stichting Sharma Organization Nederland (SON) is een officiële stichting en is
opgericht in december 2008. Zij is ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 27333341 als Stichting Sharma Organization Nederland (SON),
Melissantstraat 3, 2729CV Zoetermeer.
Het fiscaal nummer is 8202.78.208, geregistreerd als niet-belastingplichtige
onderneming. Het is een Algemeen Nut Beogend Instelling, ANBI .
3. Doelstelling van de stichting
Stichting Sharma Organization Nederland (SON) is opgericht in december 2008
vanuit de al gedurende langere tijd bestaande wens om het hindoeïsme als religie
op een duurzame manier te ondersteunen en te verspreiden. Hieraan gerelateerd
bestaat de wens van de stichting om de zwakkeren in de samenleving een
helpende hand te bieden. De stichting wil hier vooral de belangen van de
allerzwaksten vertegenwoordigen en dan met name die van weeskinderen in het
buitenland.
Stichting “SON” heeft dan ook al ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ , ANBI
zich statutair ten doel gesteld om:
- Het geven van financiële en materiële hulp aan instellingen en goede
doelen die zich ten doel hebben gesteld het hindoeïsme als religie
duurzaam uit te oefenen en te verspreiden in zowel binnenland als
buitenland dan wel hieraan gerelateerd zijn;
- Het organiseren van evenementen ter ondersteuning van deze financiële
en materiële hulp;
- Het steunen van projecten die zich specifiek richten op weeshuizen of
kinderopvangprojecten in het buitenland;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Deze doelstellingen zullen in dit beleidsplan verder uitgewerkt worden.
4. Het bestuur van de stichting1
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Het bestuur bestaat uit 3 leden, te weten:
- S.S. Krishna Sharma: voorzitter
- A. Krishna Sharma:
secretaris
- N.P.S. Koeldiep:
penningmeester
Het bestuur komt minimaal tweemaal in het jaar bijeen om te vergaderen.
5. De werkzaamheden van de stichting
Omdat SON een nieuwe stichting is liggen veel projecten nog in de conceptfase.
In deze sectie zullen een aantal projecten kort toegelicht worden.
5.1. Steun bieden aan religieuze instellingen
De plannen voor de korte termijn (1 tot 5 jaar) zijn het bijeenbrengen van fondsen
om de doelstellingen van SON te verwezenlijken. Concreet betekent dit het
steunen van andere religieuze instellingen dan wel goede doelen die het
hindoeïsme als religie duurzaam uitoefenen dan wel verspreiden. Hierbij moet
vooral gedacht worden aan instellingen in de kerkelijke sfeer die religieuze
evenementen organiseren om dit doel te bereiken. Verder kan gedacht worden
aan instellingen die dit doel proberen te verwezenlijken door het bouwen van
kerken,tempel (o.a. Shri Sanatan Dharma) in Zoetermeer en ondersteuning nodig
hebben in de financiering van deze.
5.2. Hulp bieden aan weeshuizen in het buitenland
Ten tweede wilt SON haar medewerking verlenen aan weeshuizen in het
buitenland. Dit plan wenst zij binnen het huidige jaar uit te voeren. Hiervoor ligt
het plan om met een bezoek aan India een aantal van deze weeshuizen op te
zoeken, de problemen in kaart te brengen en oplossingen te verschaffen.
Concreet kan hier gedacht worden aan het verschaffen van de eerste
levensbehoeften van deze kinderen, te weten: voedsel en kleding. Daarnaast wilt
SON deze kinderen graag steunen door het onderwijs voor deze kinderen
toegankelijker te maken en hierin financiële steun te verlenen.
5.3. Projecten voor de lange termijn
De plannen voor de lange termijn (vanaf 3 jaar) zijn het zelf organiseren van
projecten waarbij volledig zelfstandig getracht wordt het doel van SON te
verwezenlijken. Om dit doel te verwezenlijken zal SON haar communicatie op de
kortte termijn (binnen 3 jaar) uitbreiden. Gedacht kan hierbij worden aan het
opzetten van een website en het plaatsen van advertenties.
6. De fondsenwerving van de stichting
SON is vooral afhankelijk van giften van familie, vrienden en kennissen. In de
loop van het jaar wilt SON de communicatie verder uitbreiden naar het
aantrekken van fondsen bij bedrijven, scholen en collega stichtingen. Ook wilt
SON een start maken met het collecteren in kerken. Door het aanvragen
subsidies hoopt SON het weeshuizenproject dit jaar een goede start te kunnen
geven.2
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7. Het beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester in samenspraak met de
overige bestuursleden. De bestuursleden zijn tevens de actieve leden van de
stichting en genieten geen vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens
de stichting. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben betrekking op formele
aspecten als het bijhouden van een deugdelijke administratie, kosten gemaakt ter
oprichting van de stichting en in de toekomst wellicht de kosten van een eigen
website.
8. Besteding en uitkering van het vermogen
SON houdt niet meer vermogen aan dan benodigd is voor een goede uitvoering
van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. SON dient haar vermogen
conform haar statutaire doelstellingen te besteden aan de feitelijke doelstellingen.
De overheadkosten van SON liggen onder de 25%. Deze kosten zullen in
verband met de recente oprichting de komende jaren op dit niveau blijven liggen.3
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