Beleidsplan Stichting Pikulan
De missie van de Stichting luidt:
De Stichting “Pikulan”wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan het Woord van God, de Bijbel, in
goed overleg met de partners in de geselecteerde projecten, zich richten op de allerarmste medemens
in Indonesië. Wij zijn ons ervan bewust dat wij nagenoeg de enige bron zijn van waaruit arme mensen
binnen de projecten kunnen putten. De daadwerkelijke hulp met controleerbaar effecten en
resultaten, gebaseerd op kleinschaligheid, nauwe betrokkenheid van vrijwilligers, die zich in de lokale
gemeenschappen bevinden, en met persoonlijke begeleiding van de promotors op ieder project,
betreft vooral de christenen omdat zij minder kansen hebben in de islamitische Indonesische
maatschappij. Maar ook arme islamitische mensen worden geholpen. De kinderen ontvangen
onderwijs waardoor hun maatschappelijke kansen worden vergroot. De hulp is zowel geestelijk als
lichamelijk en beslaat drie pijlers: Gezondheid, Educatie en Economie.
De vrijwilligers worden geselecteerd op betrouwbaarheid. Zij dragen zorg voor de juiste verdeling
binnen de projecten, zodat iedere cent op de juiste plaats terechtkomt. Ter financiering zoekt de
Stichting financiële adoptie ouders en exploiteert de Stichting een kringloopwinkel, door vrijwilligers
gerund en in een aparte Stichting ondergebracht.
Het werk dat de Stichting doet
Het bestuur van Stichting Pikulan bestaat uit een voorzitter, secretaris, vice-voorzitter,
penningmeester, beheerder adoptie administratie, beheerder presentaties en leden.
De stichting Kringloop Pikulan heeft een eigen bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester en
leden.
Voor elke project is een promotor benoemd (zie jaarlijks secretarieel jaarverslag).
De promotor probeert per kind een adoptie ouder (paar) te vinden en onderhoudt het contact met
zowel de projectmanager als de adoptieouders en het bestuur.
Voor elk project is er in Indonesië een projectmanager benoemd (zie secretarieel jaarverslag).
De projectmanager zorg voor correcte afdracht van de gelden aan de biologische ouders van de
sponsorkinderen. Bij ziekte, ziekenhuisopname van zowel ouders als kind, bij aanschaf
schoolmaterialen, examengeld, e.d. zorgt de projectmanager voor ondersteunen. De financiële
verantwoording gebeurt 1x per half jaar richting de promotor. Eventuele extra noodzakelijke giften
ten behoeve van armoede- en hongerbestrijding en gezondheidspreventie worden via schriftelijke
voorstellen aangevraagd bij het bestuur. Een financiële verantwoording is voorwaarde.
De vertalingen vanuit en naar Bahasa Indonesia vinden plaats door enkele vrijwilligers. De stichting
brengt 2x per jaar een nieuwsbrief uit die per post wordt verzonden naar de achterban. De
nieuwsbrief wordt ook door een vrijwilliger vertaald in het Engels en op de website gepubliceerd.
Eenmaal per 2 jaar onderhoudt het bestuur een controle in Indonesië via een reis naar alle projecten.
De reisleiding is in handen van een bevriende relatie van Stichting Pikulan op vrijwillige basis.
De kringloopwinkel Pikulan verzamelt en verkoopt bruikbare goederen. Daarvoor heeft zij een
winkelpand gehuurd aan de Dellen 20 te Surhuisterveen. Voor het ophalen van goederen maakt zij

gebruik van een eigen vrachtwagen. In de winkel werken ongeveer 70 vrijwilligers als
verkoopmedewerker, chauffeur, reparatie en klusjes. Dit alles gebeurt volgens een rooster.
Samenwerkingsverbanden:
Daar waar mogelijk en noodzakelijk gaat Pikulan samenwerkingsverbanden aan met stichtingen die
dezelfde doelen in Indonesië nastreven. Stichting Kasihi is hiervan een voorbeeld.
Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden, promotors, projectmanagers en medewerkers kringloopwinkel werken op
vrijwillige basis en ontvangen geen beloning. Eventuele kosten zoals porti, cartridges en reiskosten
kunnen worden gedeclareerd. In Indonesië is een coördinator aangesteld die werkt op basis van een
onkostenvergoeding. De leden van de verschillende plaatselijke projectbesturen ontvangen eveneens
een halfjaarlijkse onkostenvergoeding.
Het gelden verwerven:
Naast de gelden die Pikulan via adoptie binnenkrijgt en de gelden uit de nettowinsten van de
kringloopwinkel, alsmede de gelden van de verkopen van de presentaties, heeft Pikulan ook nog
donateurs.
Beheer en besteding van het vermogen:
De penningmeester beheert alle gelden. Naast de eventuele kosten (bank, huur, auto enz.) gaat het
hele vermogen 1 op 1 naar de projecten in Indonesië. De gevers geven overwegend aan voor welk
doel het geld is bestemd.
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