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Met dit beleidsplan geeft Stichting Liberi Foundation inzicht in het werk dat Liberi doet, onze
doelstellingen, de manier waarop we geld werven en hoe we het vermogen van de instelling beheren
en besteden.

1. Over Liberi Foundation
In 2016 is de Liberi Foundation (hierna ook te noemen: Liberi), opgericht door Wilma Kaptijn. De
naam Liberi betekent in het Latijns Kind. Ook wordt Liberi gebruikt in de zin van vrijheid. Dit is direct
wat Liberi wil bereiken.





De Liberi Foundation is een ANBI stichting, opgericht in 2016.
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status:
Oprichtingsstatuten vastgesteld bij notaris Steenhuis te Urk.
Liberi staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 67383262, met statutaire naam Stichting
Liberi Foundation. RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/
fiscaal‐nummer 856960081.

Missie
Liberi wil kinderen en jong volwassenen in ontwikkelingslanden onderwijs bieden dat hen structureel
helpt, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun
gemeenschap. Het creëren van vrijheid voor kansarme kinderen middels een goede opleiding die
kansen biedt voor een betere toekomst.
Visie
Liberi is van mening dat onderwijs de belangrijkste troef is om als persoon te groeien. Individuele
ontwikkeling biedt de meest duurzame basis om armoede te ontstijgen.

Doelstelling






Goed onderwijs voor kinderen.
Betrokkenheid; tussen alle partijen zoals: schoolmanagement, ouderraad, leraren, ouders,
kinderen, gemeenschap, lerarenopleiding, lokale overheid. Als dit aan de basis gebeurt zal
het project ook blijvend gedragen worden door de gemeenschap.
Zelfredzaamheid; Liberi streeft naar Zelfredzaamheid van de scholen en hun gemeenschap,
de eigenwaarde van de bevolking staat hierbij voorop.
Stabiliteit brengen in het leven van kinderen en hun ouders.

Strategie






Het bouwen van goede scholen, soms gepaard met overblijfhuis voor kinderen die door
lange afstanden toch de mogelijkheid krijgen om te leren.
Training voor leraren.
Juiste schoolboeken.
Voedselprogramma’s voor landen waar honger helaas nog een rol speelt.
Lokale gemeenschap betrekken bij het realiseren van de projecten.

2. Beleid
Bij de vorming van ons beleid gelden de volgende uitgangspunten, voorkeuren en voorwaarden.
Uitgangspunten




Het aanleren van basisvaardigheden ( basis‐ en voortgezet onderwijs )
Vaktechnische vaardigheden (beroepsonderwijs)
Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Voorkeuren gaan uit naar onderwijsprojecten die zich richten op:






Het verbeteren van de kwaliteit van het school management;
Het trainen van leraren;
Onderwijs dat leert duurzaam met de leefomgeving om te gaan;
Het bijdragen aan het creëren van een onafhankelijke middenstand;
Het voorkomen van braindrain, daar Liberi onderwijs ook ziet als een bijdrage aan de hele
gemeenschap.

Voorwaarden
Daarbij is het voor Liberi van belang dat:





De projecten worden gedragen en/of uitgevoerd door een lokale organisatie met een sterk
leiderschap en een track record van vergelijkbare projecten;
De projecten aansluiten op de lokale behoeften en mogelijkheden, de aanvraag moet
gebaseerd zijn op een lokaal initiatief, met een door de doelgroep zelf geformuleerde
behoefte;
Er een plan voor de verbetering van de kwaliteit van onderwijs, afhankelijk van de lokale
situatie; ‐ de uitvoerende organisatie en de doelgroep een bijdrage leveren aan het project,
bijvoorbeeld in natura (arbeid, middelen etc. ) of door zelf een deel van de kosten te dragen.

3. Ideologische grondslag
Liberi gelooft in de mensenrechten die wereldwijd gelden voor alle mensen overal en altijd, als basis
voor een democratie waarin iedereen meetelt. Liberi onderschrijft de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM) zoals opgesteld door de Verenigde Naties.
Liberi werkt vanuit een christelijke motivatie. In de keuze van projecten, als ook in de uitvoer kijkt
Liberi niet naar ras; kleur; geslacht; taal; godsdienst; politieke of andere overtuiging; nationale of
maatschappelijke afkomst; eigendom; geboorte; andere status.
In hoeverre we erin slagen om de omslag van kansarm naar kansrijk te maken is het belangrijkste
onderscheidende criterium voor de start van projecten.
Liberi heeft bovendien geen politieke, religieuze, onderwijskundige of alternatieve ‘agenda’. Per
project gaan we voor het optimum.

4. Communicatie
Liberi hecht grote waarde aan transparantie en openheid van zaken. Dit geldt voor de eigen
werkwijze, maar ook voor de projecten die zij ondersteunt.
Projecten
Van de eigen buitenlandse organisatie verwacht Liberi naast de halfjaarlijkse rapportages ook
tussentijdse updates. Vaak worden deze updates voorafgaand aan een bestuursvergadering
opgevraagd, zodat ook het bestuur van Liberi op de hoog blijft van de voortgang.
Dit is vooral belangrijk bij projecten waarbij sprake is van wijzigingen of ontwikkelingen die de status
of projectresultaten kunnen beïnvloeden. Liberi verwacht in dat geval tijdige updates, mogelijke
bijsturingen en de overwegingen van verantwoordelijke.
Social media
De website van Liberi, www.liberifoundation.com wordt actief beheerd en biedt uitgebreide
informatie over o.a. ; actueel beleid, aanvraagcriteria, lopende‐ en afgeronde projecten,
jaarverslagen, etc.
Verder heeft Liberi accounts op:
Facebook: @liberifoundation
Instagram: liberifoundation
Twitter: @Liberi_F

5. Inkomsten/uitgaven en vermogensbeheer
De inkomsten van Liberi komen voort uit giften. Liberi wordt (tot nu toe) grotendeels gesponsord
door Fishlink B.V.. Deze B.V. is in eigendom van de oprichtster en haar partner. Bij notariële akte zijn
voor langere termijn bedragen vastgelegd die vanuit deze B.V. jaarlijks worden gesponsord naar
Liberi. De bestuursleden van Liberi hebben daarnaast een groot zakelijk netwerk in de visbranche.
Vanuit deze contacten komt inmiddels ook sponsoring binnen. Op de website bestaat de
mogelijkheid om giften over te maken. Eind 2018 is actief gestart met het aanschrijven van openbare
en particuliere fondsen. De eerste contacten zijn gelegd met grotere partijen (o.a. Wilde Ganzen)
maar ook kleinere fondsen.
De inkomsten uit werving zullen voor minimaal 98% worden aangewend voor de projecten.
Wervingskosten zijn er tot nu toe nog niet! De bestuursleden bij Liberi ontvangen geen beloning. Zij
investeren de nodige uren om niet (in de vorm van vergaderingen en andere overleggen, onderhoud
van communicatie met de verschillende doelgroepen, investeringen in kennis, en
projectmanagement). Individuele bestuurders kunnen na goedkeuring van het bestuur gemaakte
onkosten declareren. Hiervoor komen alleen in aanmerking reis‐ en verblijfkosten.

Op grond van artikel 4 van de statuten met betrekking tot de besluitvorming van het bestuur heeft
geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen Liberi. Aldus kan geen enkele persoon
beschikken over het vermogen van Liberi als ware het eigen vermogen.
Liberi publiceert jaarlijks duidelijk leesbare jaarverslagen. Alle jaarverslagen kunnen vanaf de
website worden gedownload.

6. Bestuur
Op onafhankelijke en integere wijze bepaalt het bestuur het beleid, stelt het de financiële richtlijnen
vast en heeft het de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
Het bestuur komt ééns per kalendermaand bijeen, en bespreekt dan de lopende zaken,
openstaande/toekomstige activiteiten, afgeronde zaken, te nemen besluiten en wat verder ter tafel
komt. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden
persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder bestuurslid heeft één stem.
Ten minste één keer per jaar organiseert het bestuur daarnaast een bijeenkomst specifiek gericht op
toetsen, en waar nodig aanpassen, van strategie en beleid. Daarbuiten werkt het bestuur bovendien
continu aan een optimale besteding van de middelen door voortdurend kritisch te zijn op eigen
handelen, en het handelen van begunstigde en/of samenwerkende partijen (mede aan de hand van
vereiste rapportages en continu voortgangsoverleg).
Het bestuur van Liberi wordt gevormd door:
Wilma Kaptijn (voorzitter)
Rick de Graaf (secretaris)
Dirk Koffeman (penningmeester)
Mirjam Kramer (fondsenwerving)

wilma@liberifoundation.com
rick@liberifoundation.com
dirk@liberifoundation.com
mirjam@liberifoundation.com

