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VOORWOORD 
 
 
De Stichting Clouds Foundation is in 2012 opgericht in Nederland. 
 
Post- en vestigingsadres: Rithsestraat 220, 4838GD BREDA 
KvK Breda 56417357 
ING Bank: NL96INGB0007929497 
 
Bestuur: 
Dhr. M. Du Pré 
Mevr. C.J. van Haperen 
Dhr. P.E.C. Burema 
 
Dit beleidsplan geeft richting aan de doelen die de stichting zich voor de periode 2017-
2021 stelt en de wijze waarop zij dit wil gaan realiseren. 
 
In Nederland heeft de Stichting Clouds Foundation de ANBI-erkenning: ANBI 8521.15.313 
 
In Zuid-Afrika is de Stichting eveneens door de overheid erkend: 132-340 NPO 
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I.   DOELSTELLINGEN 
 

Doel van de Stichting Clouds Foundation (SCF) is steun verlenen – in de vorm van subsidie 
of anderszins – aan organisaties (bijvoorbeeld scholen, tehuizen, etc.) die ten doel hebben 
om het welzijn van kinderen blijvend te verbeteren.  
De steun van SCF is primair gericht op organisaties die actief zijn in Nederland, Zuid-Afrika 
en de landen waar de JOG-groep haar producten laat fabriceren. Vanwege de Italiaanse 
oorsprong van het merk GARCIA van de JOG-groep kan ook steun verleend worden aan 
organisatie die in Italië actief zijn. 
 
Welzijnsverbetering van kinderen betekent voor de SCF dat kansarme kinderen door 
educatie, sport en/of goede voeding ondersteund en gefaciliteerd worden in hun 
ontwikkeling. Om kansarme kinderen de mogelijkheid te geven zich te ontplooien kiest de 
SCF als uitgangspunt dat de juiste voeding en goed onderwijs essentieel zijn. Dit vormt de 
basis voor alle overige activiteiten die zich richten op blijvende welzijnsverbetering. Hoe 
eerder de ondersteuning van kansarme kinderen gestart wordt, hoe groter de kans op 
blijvend succes. Daarom kiest SCF vooral voor projecten die kinderen op zo jong mogelijke 
leeftijd ondersteunen. De Stichting Clouds Foundation wil bijdragen aan het verstevigen 
van deze basisprincipes en noemt dit ‘efficiënt bouwen aan de toekomst’. 
 
 
Voeding + educatie = basis voor welzijnsverbetering 
Goede, verantwoorde voeding is cruciaal. Niet alleen om te overleven maar bovenal om 
op een gezonde wijze op te kunnen groeien. Zonder goede voeding is de kans dat kinderen 
opgroeien tot volwassenen met een zwak gestel aanzienlijk groter. Hierdoor nemen risico’s 
dat zij ook in het volwassen leven hulpbehoevend blijven in belangrijk mate toe. 
 
Goed onderwijs is essentieel om kinderen vooruit te helpen. Zonder onderwijs hebben veel 
kinderen geen eerlijke kans om een toekomst op te bouwen. SCF kiest daarom voor het 
ondersteunen van organisaties die onderwijs aan kansarme kinderen faciliteren en mede 
mogelijk maken. 
 
SCF gelooft in het belang van de combinatie van goede voeding en educatie aan 
kansarme kinderen. Op deze wijze wordt actief bijgedragen aan hun ontwikkeling. Zij leren 
aan hun eigen, onafhankelijke toekomst te bouwen. Daarmee nemen voor hen de kansen 
toe om uit de kansarme situaties te ontsnappen. 
 
Projectkeuze en middelen 
Stichting Clouds Foundation voert zelf geen projecten uit. Zij fourneert financiële middelen 
voor projecten die uitgevoerd worden door andere organisaties.  
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Met de beschikbare middelen worden jaarlijks altijd meerdere projecten financieel 
ondersteund. Het bestuur kan per project een maximumpercentage van het totaal voor dat 
jaar beschikbare budget vaststellen. Hiermee wordt een goede verdeling over meerdere 
projecten op jaarbasis nagestreefd.  
Projectsubsidies wordt in beginsel voor een jaar verstrekt. Een project kan meerdere jaren 
achtereen ondersteund worden.  
 
De SCF gaat uitsluitend samenwerking aan met gerenommeerde, erkende 
hulporganisaties. Van deze organisatie wordt verwacht dat zij aantoonbaar deugdelijk, 
transparant en controleerbaar bestuurd worden. Organisaties waaraan steun wordt 
verleend moeten voldoen aan vereisten zoals ANBI-status of vergelijkbare erkenningen in 
andere landen. De SCF zal periodiek (laten) toetsen of de organisaties waaraan zijn steun 
verleent, rechtmatig en doelmatig met de verstrekte subsidies omgaan.  
Het bestuur kan in bijzondere situaties besluiten om een of meer kinderen individueel te 
ondersteunen. 
 
Geselecteerde projecten worden voorgelegd aan het voltallig bestuur. Na 
overeenstemming over toewijzing van steun aan het betreffende project en na besteding 
van de toegewezen middelen is een bewijs van de doelmatige besteding door de 
organisatie waaraan de sponsoring verleend is, vereist. Op deze wijze wordt een 
transparante toekenning van sponsoring en verantwoording inzichtelijk.  
 
Stichting Clouds Foundation oriënteert zich voortdurend op mogelijkheden voor nieuwe 
projecten die binnen de bandbreedte van de stichtingsdoelstelling vallen en daardoor 
eventueel in aanmerking kunnen komen voor sponsoring.  
 
Bij de oriëntatie op nieuw te ondersteunen projecten in landen waar de SCF nog niet actief 
is, zal het bestuur via zakenpartners van de JOG-groep in het betreffende land laten 
nagaan wat in dat land relevante doelen zijn. Voor dat nieuwe projectondersteuning gestart 
wordt in landen waar de SCF nog niet actief is, zal een toets uitgevoerd worden op 
betrouwbaarheid en rendement van de betreffende organisatie en het project. Hierbij kan 
de SCF zich laten ondersteunen door daarin gespecialiseerde organisaties. 
 
SCF heeft geen winstoogmerk. Dividend uitkeringen en rente opbrengsten, gegenereerd 
uit de vermogenspositie van de Stichting Clouds Foundation worden gebruikt om projecten 
financieel te ondersteunen. Door een vermogenspositie aan te houden kan de SCF 
langdurig en structureel bijdrage aan het ondersteunen van projecten van organisaties die 
werken aan het verbeteren van de positie van kansarme kinderen. 
 
Fondsenwerving 
De Stichting staat open om donaties te ontvangen van diverse bedrijven en particulieren. 
Actieve externe fondswerving is voor de SCF echter geen beleidsuitgangspunt. 
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II. PROJECTEN 
 
Sinds de start van de Stichting Clouds Foundation is de stichting betrokken bij meerdere 
projecten, allen in Zuid Afrika. 
 
 

ü   Pebbles Project;  
Dit project is een zgn. Nutrition Program en wordt inmiddels langere tijd door de 
SCF ondersteund. Op dit moment wordt onderzocht of het haalbaar is om door 
ondersteuning van de SCF medio 2018 bij The Pebbles Project een eigen keuken 
te realiseren. 
 

ü   Project Isabelo: sharing is caring, onderdeel van The Kusasa Project; 
Dit project verzorgt dagelijks het ontbijt voor de kinderen van diverse crèches en 
scholen in Franschhoek en omgeving. 
 

ü   Early Learning Center, onderdeel van Kusasa; 
Het project maakt eveneens deel uit van The Kusasa Project en is gericht op de 
(vroege) scholing van kinderen. Onderdeel van dit project is het verzorgen van 
maaltijden bij het onderwijs. De SCF sponsort maaltijden. 
 

ü   Sponsoring van schoolgeld voor kinderen waarvan de ouders niet over de middelen 
hiervoor beschikken;  
Door het bestuur wordt per individueel geval bekeken en beoordeeld of en in welke 
omvang steun verleend wordt. Sinds de start van de SCF worden gemiddeld 3-4 
kinderen individueel ondersteund. 
 

 
 
De komende jaren wordt onderzoek gestart naar het ondersteunen van projecten in andere 
landen. 
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III. EXPLOITATIEOVERZICHT 
 
Onderstaand geven wij inzicht in de inkomsten en uitgaven die in de komende jaren 
verwacht worden. 
 
Uitgaven 
De uitgaven van de stichting bestaan enerzijds uit de schenkingen die de stichting verstrekt 
aan diverse projecten. Daarnaast dient de stichting ook uitgaven te maken voor het beheer 
van de gelden. Er wordt jaarlijks aan diversen projecten gedoneerd. De verwachting is dat 
de komende jaren het aantal projecten wordt uitgebreid, dit is in 
onderstaand meegenomen. 
 
 
                               2017             2018          2019          2020            2021       
Schenkingen     € 150.000  € 200.000   € 250.000    € 250.000     € 250.000 
 
Kosten bankier, inschatting circa €  1.000  per jaar             
 
Algemene kosten, inschatting circa €  5.000  per jaar             
  
  
 
 
 
Inkomsten 
De stichting krijgt haar inkomsten van dividend, donaties en de opbrengst van de liquide 
middelen. De donaties zijn niet vast. De Stichting Clouds Foundation heeft eind 2016 een 
aandelen belang geschonken gekregen. Dit belang zal komende jaren verder toenemen. 
Eventuele uit te keren dividenden komen ten gunste van de stichting. 
 
Beheer van het vermogen 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. Geen 
van de bestuurders kan beschikken over het vermogen als ware het zijn of haar eigen 
vermogen. Liquide middelen worden aangehouden op betaal- en of spaarrekeningen bij 
de ING bank.  
 
De door schenking verkregen aandelen worden, met inachtneming van de bij de schenking 
opgelegde verplichtingen, aangehouden en de op deze aandelen ontvangen dividenden 
worden besteed aan de doelstelling van de stichting. 
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IV. Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Clouds Foundation bestaat op dit moment uit 3 bestuursleden. 
Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Bestuursleden kunnen geen aanspraak maken op 
enige vorm van onkostenvergoeding.  
 
In alle gevallen worden geen reiskosten of organisatiekosten ten laste worden gebracht 
van de stichting. Uitzonderingen hierop zijn: 
 

1.   eventueel te maken kosten voor de inhuur van gespecialiseerde ondersteuning 
voor administratieve werkzaamheden; 
 

2.   inhuur van gespecialiseerde ondersteuning bij de toetsing van betrouwbaarheid en 
rendement bij nieuw te kiezen projecten van organisaties waarmee de SCF nog 
geen samenwerking heeft. 

 
Medio 2018 zal bekeken worden of de Governance structuur van het bestuur aanpassing 
behoeft. 
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