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Beleidsplan 2023 

16 november 2022 Den Ham  
Inleiding 
De stichting Project Madagaskar is opgericht in september 2022 te Den Ham en ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel. De gegevens voor zover aanwezig staan onderaan deze pagina. 
I. De stichting heeft ten doel:  

a. het ondersteunen van diverse projecten in met name Madagaskar middels gebed, financiën, 
materiële zin en praktische hulp, alles in de ruimste zin van het woord;  

b. het ondersteunen van de vrijwilligers van onder andere Youth With A Mission in met name 
Madagaskar en hen met name te ondersteunen in hun werk, opleiding en leven door het 
gebed en financiële ondersteuning, zodat zij hun werkzaamheden optimaal kunnen 
uitvoeren;  

c. het verbeteren van de levensomstandigheden in Madagaskar door het ondersteunen in 
financiële zin en in materiële zin van diverse lokale projecten op gebied van onderwijs, 
trainingen, gezondheidszorg, huisvesting, levensonderhoud en landbouw, alles in de ruimste 
zin van het woord; en  

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

II. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  
• gebeden;  
• morele steun te geven;  
• cursussen en training te geven;  
• geldmiddelen middels het werven van fondsen, donaties, sponsoring, schenkingen, 

erfstellingen, legaten en andere ontvangsten; en  
• het aanvaarden van de bijbel als het door God geïnspireerde en onfeilbare woord als 

leidraad voor geloof en leven.  
III. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.  
IV. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning. 
Het tot dus ver gevoerde beleid met project 2909 onder de stichting Jeugd Met Een Opdracht zal 
ongewijzigd worden voortgezet en zal in 2023 nader worden aangescherpt. Voortgezet zullen 
worden de project items: 
• ondersteuning van vrijwilligers; 
• ondersteuning van onderwijs voor kansarme kinderen; 
• ondersteuning van het schoolproject Mikolo 
• training van vrijwilligers in Madagaskar 
Nieuwe projecten zullen in 2023 vooralsnog niet worden aangegaan tenzij het bestuur daar 
goede redenen voor heeft. 
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Activiteiten 2023 
Het bestuur is voornemens om in 2023:  
• voortzetten van de lopende activiteiten; 
• waar mogelijk actief fondsen te erven; 
• het projectplan Mikolo - een school bouwen met drie niveaus van onderwijs voor kansarmen - in 

de omgeving van Antananarivo - te herschrijven zodat duidelijk wordt wat er in welke fase van 
bouwen gaat gebeuren en welke kosten daarmee gemoeid zijn; 

• om te bezien of het project Mikolo voldoende lange termijn ondersteuning kan vinden door 
nauwere samenwerking in ons land te zoeken met een aantal  
- kerkelijke gemeentes (diaconieën); 
- scholen;  
- vrijwilligers organisaties; 
- fondsen en fondswervers; 

• te werken aan uitbreiding van het bestuur voor meer draagkracht; 
• de ANBI status zo spoedig mogelijk te verkrijgen; 
• de projecten in Madagaskar te bezoeken 
• een externe boekhouder te vinden die jaarlijks de boeken wil controleren 
• zorg te dragen voor de jaarlijkse publicatie op de website van jaarstukken, begroting en 

beleidsplan. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2022. 
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