
 1 BELEIDSPLAN 2020 - 2023  |       

 

Beleidsplan 2020-2023 
 

  



 2 BELEIDSPLAN 2020 - 2023  |       

Inhoudsopgave 
1 Visie, missie en doelstellingen ..................................................................................................................... 3 

1.1 Visie & Missie ............................................................................................................................................... 3 
Ondersteuning van lokale projecten ............................................................................................................. 3 

1.2 Doelstellingen ............................................................................................................................................... 3 

2 Context en projecten ................................................................................................................................... 5 
2.1 Gebiedsafbakening ....................................................................................................................................... 5 
2.2 Samenwerking .............................................................................................................................................. 5 
2.3 Empowerment van ouders ........................................................................................................................... 6 
2.4 Projecten ...................................................................................................................................................... 7 

2.4.1 Milijuli Educatie Programma ................................................................................................................ 7 
2.4.2 Bomboclowns ....................................................................................................................................... 8 
2.4.3 Noodhulp .............................................................................................................................................. 8 

3 Identiteit ..................................................................................................................................................... 9 
3.1 Normen en waarden ..................................................................................................................................... 9 
3.2 Risico's en kansen ....................................................................................................................................... 10 
3.3 Ambitie ....................................................................................................................................................... 10 

4 Organisatiestructuur .................................................................................................................................. 11 
4.1 Vestigings- en correspondentieadres ......................................................................................................... 11 
4.2 Bestuurssamenstelling ............................................................................................................................... 11 
4.3 Activiteiten bestuur .................................................................................................................................... 11 

4.3.1 Vergaderingen .................................................................................................................................... 11 
4.3.2 Observeren en ondersteunen van de projecten ................................................................................ 12 
4.3.3 Financiën ............................................................................................................................................ 12 

4.4 Beloningsbeleid .......................................................................................................................................... 12 

5 Wijze van werving van gelden ................................................................................................................... 13 
5.1 Donaties ..................................................................................................................................................... 13 
5.2 Sponsoracties ............................................................................................................................................. 13 
5.3 Markten ...................................................................................................................................................... 13 
5.4 Webshop .................................................................................................................................................... 13 

6 Beheer van het vermogen .......................................................................................................................... 14 
6.1 Inkomsten ................................................................................................................................................... 14 
6.2 Uitgaven ..................................................................................................................................................... 14 
6.3 ANBI en CBF ................................................................................................................................................ 15 

Bijlage 1: Samenwerkingsvoorwaarden ........................................................................................................ 16 

 



 3 BELEIDSPLAN 2020 - 2023  |       

1 Visie, missie en doelstellingen 
 
1.1 Visie & Missie 

Stichting Bombo streeft naar een wereld waarin elk kind zich vrij en veilig kan ontwikkelen. 
In navolging van deze visie heeft Stichting Bombo als missie de kwaliteit van leven te 
verbeteren voor kinderen die worden belemmerd in hun ontwikkeling, door deze kinderen te 
onderwijzen en te ondersteunen in de breedste zin van het woord. Dit doen we door te werken 
met de lokale bevolking waardoor het kind gesteund wordt en zich ontwikkelt binnen de eigen 
cultuur met de normen en waarden die daarbinnen gelden. Op deze manier streven wij naar 
duurzame projecten. 

 
Ondersteuning van lokale projecten 

Stichting Bombo gelooft dat ondersteuning van lokale projecten de meest duurzame en 
waardevolle resultaten oplevert voor de lokale bevolking. Lokaal weten mensen het beste wat 
er nodig is omdat zij middenin de samenleving staan, maar het ontbreekt hen vaak aan 
financiële middelen. Daarom werven wij fondsen om lokale projecten financieel te 
ondersteunen. Waar nodig bieden wij desgewenst ook materiële en adviserende 
ondersteuning. 

 

1.2 Doelstellingen 

Zoals omschreven in de statuten heeft de stichting heeft ten doel: 

1. Het bevorderen van de leefomstandigheden van kinderen in situaties waarin zij 
worden belemmerd in hun ontwikkeling, om deze kinderen zo betere 
toekomstperspectieven te bieden; 

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

Stichting Bombo zal zich, in lijn met afgelopen jaren, ook in de komende jaren blijven richten 
op kinderen in gemarginaliseerde posities in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, waarbij de 
focus specifiek ligt bij kinderen en hun families in de Sinamangal sloppenwijk. De 
doelstellingen van de stichting zijn tweeledig: 

1. Het bevorderen van de sociaaleconomische positie van kinderen in de Sinamangal 
sloppenwijk door bij te dragen aan: 

a. verhoging van het opleidingsniveau van kinderen in kansarme gezinnen; 
b. (re)integratie van kinderen uit de Sinamangal sloppenwijk in het reguliere 

onderwijs (vanaf klas 5). 
c. het vergroten van de arbeidsperspectieven van deze kinderen en hun ouders. 

2. Het doorbreken van het sociaal-emotionele isolement van kinderen in ziekenhuizen, 
kindertehuizen en andere instellingen in Kathmandu. 
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De stichting tracht deze doelen onder meer te verwezenlijken door: 

1. het werven van fondsen voor: 
a. individu-gerichte educatie tot klas 5 voor kinderen uit gemarginaliseerde 

gezinnen uit de Sinamangal sloppenwijk in Kathmandu, Nepal; 
b. schoolmaaltijden die bijdragen aan voldoende, gezonde en gevarieerde 

voeding voor de leerlingen en de nodige brandstof voor de opname van de 
lesstof; 

c. (financiële) ondersteuning aan kinderen en ouders/verzorgers bij 
(re)integratie in het reguliere onderwijs; 

2. het bieden van training en ondersteuning aan leraressen en ouders van leerlingen;  
3. het bieden van ondersteuning in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind om 

het re-integratieproces te bevorderen; 
4. het ondersteunen, motiveren en stimuleren van ouders om de verantwoordelijkheid te 

dragen over de educatie van hun kind; 
5. het bieden van (les)materialen; 
6. het bezoeken van kinderen in geïsoleerde posities zoals in kindertehuizen, 

ziekenhuizen en andere instellingen om hen op speelse wijze (tijdelijk) uit hun 
isolement te halen. 
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2 Context en projecten 
 
2.1 Gebiedsafbakening 

Stichting Bombo focust zich op bewoners van de Sinamangal sloppenwijk in Kathmandu, 
Nepal. De sloppenwijk waarin Bombo actief is telt ongeveer 800 sloppen. De mensen in deze 
gemeenschap zijn vaak ongeschoold waardoor zij vaak zwaar en onderbetaald werk 
verrichten. Educatie van hun kind is vaak niet de eerste prioriteit van ouders, waardoor ook 
hun kinderen weer dezelfde toekomst tegemoet lijken te gaan. Vaak is er ook weinig 
ouderlijke supervisie in deze gemeenschap omdat de ouders vanaf vroeg in de ochtend tot laat 
in de avond aan het werk zijn. De reguliere scholen in de omgeving hebben niet de 
mogelijkheid hierop in te spelen en kinderen te begeleiden zichzelf en hun families uit deze 
vicieuze cirkel te trekken. 

 
2.2 Samenwerking 

Stichting Bombo is eind 2016 de samenwerking aangegaan met de lokale partnerorganisatie 
Milijuli Foundation. De Milijuli Foundation is in November 2016 in samenwerking met de 
oprichtster en voorzitter van Stichting Bombo opgericht. Milijuli Foundation is een sociale 
onderneming met de visie en missie bij te dragen aan de minimalisering van de 
sociaaleconomische verschillen in de Nepalese samenleving. Zij werken hieraan door het 
bieden van educatie en praktijkgerichte trainingen aan kinderen, jongeren en vrouwen in 
gemarginaliseerde posities. 



 6 BELEIDSPLAN 2020 - 2023  |       

Stichting Bombo financiert het Milijuli Educatie Programma (MEP) dat wordt gerund door 
Milijuli Foundation. Dit educatieprogramma is een overbruggingstraject voor kinderen uit de 

sloppenwijken van Kathmandu die niet meer in het reguliere 
onderwijs kunnen meekomen. Het MEP stoomt deze kinderen 
klaar om (weer) in te kunnen stromen in het reguliere onderwijs. 

Aangezien de Milijuli Foundation korte lijntjes heeft met 
Stichting Bombo zien wij perspectieven voor een langdurige 
samenwerking met mogelijkheid tot groei. Stichting Bombo 
blijft echter openstaan voor samenwerking met andere (lokale) 
partnerorganisaties naast Milijuli Foundation. Hieraan zijn 
samenwerkingsvoorwaarden verbonden (zie bijlage 1). 

 

2.3 Empowerment van ouders 

Er spelen verschillende factoren een rol 
die een kind kunnen belemmeren in de 
ontwikkeling. In het geval van de 
leerlingen van het MEP speelt de 
sociaaleconomische achtergrond vaak 
een belangrijke rol. De kinderen komen 
uit arme gezinnen en het leven in de 
sloppenwijk gaat gepaard met grote 
onzekerheden. Het kastesysteem, dat in 
Nepal inmiddels officieel is afgeschaft, 
zorgt nog steeds voor grote 
ongelijkheden binnen de samenleving. 
Veel van onze leerlingen komen uit de 
laagste kaste en dit geeft hen een relatief 
kwetsbare en kansarme positie in de 
samenleving. Ook groeien kinderen 
vaak op in gezinnen met alleenstaande 
ouders en/of verslavingsproblematiek 
binnen het gezin. Door ouders te 
ondersteunen zichzelf te empoweren 
zullen ook hun kinderen daar indirect de 
voordelen van ervaren.  

Daarom willen wij ons de komende jaren gaan richten op het ontwikkelen en aanbieden van 
praktijkonderwijs en trainingen aan ouders, met als doel een betere positie op de arbeidsmarkt 
en daarmee een stabiel inkomen te genereren waarmee zij makkelijker in de dagelijkse 
levensbehoeften van hun gezin kunnen voorzien. 
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2.4 Projecten 

Stichting Bombo beoogt directe, transparante hulp te bieden die rechtstreeks ten goede komt 
aan kinderen en hun omgeving. De oprichtster van Stichting Bombo waarborgt deze 
doelstelling met haar continue betrokkenheid en aanwezigheid bij de projecten in Nepal. 

 
2.4.1 Milijuli Educatie Programma 

Wij geloven dat ieder kind recht heeft op educatie, ongeacht leeftijd, geslacht of 
sociaaleconomische achtergrond. Kennis is vaak een eerste stap op weg naar het ontgroeien 
van de situatie waarin het kind belemmerd wordt in de ontwikkeling. Samen met Milijuli 
Foundation hebben wij het Milijuli Educatie Programma (MEP) opgericht, om kinderen uit de 
sloppen van Sinamangal Kathmandu educatie op maat te bieden. Het MEP is een holistisch 
project waarbij in de startfase kind en omgeving middels observatie in kaart worden gebracht. 
Naar aanleiding hiervan krijgt het kind een individueel lesplan passend bij zijn/haar niveau. 
De vooruitgang van het kind wordt vier keer per jaar geëvalueerd. Wanneer de kinderen het 
educatieprogramma succesvol hebben afgerond kunnen zij doorstromen naar het reguliere 
onderwijs. Ook hier blijven zij onder maandelijkse observatie van docenten van het MEP om 
voor de juiste ondersteuning te zorgen waar nodig. 

Stichting Bombo ondersteunt het MEP financieel en biedt studiebeurzen aan de leerlingen die 
dit programma hebben afgerond voor vervolgonderwijs op een reguliere school. 

Wij onderzoeken daarnaast de mogelijkheden voor nieuwe educatieprojecten zoals 
praktijkonderwijs voor jongeren en volwassenen. 
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2.4.2 Bomboclowns 

In 2018 werd het project 
Bomboclowns in het leven 
geroepen. Wij streven naar 
een jaarlijkse voortzetting 
van dit project. Anders dan 
onze andere projecten die 
in samenwerking met 
Milijuli Foundation 
geschieden bestaat dit 
project uit een groep 
Nederlandse vrijwilligers 
die op eigen kosten naar 
Nepal reizen om daar als 
care-clown kinderen in 
ziekenhuizen, 
kindertehuizen en 
instellingen voor mensen 
met een handicap te 
bezoeken. De clowns 
financieren hun volledige 
reis- en verblijfkosten zelf 
en werven daarnaast 
fondsen voor een kleine 
donatie aan de organisaties 
die zij bezoeken. Met dit 
project brengen zij plezier 
en gezelligheid op plaatsen 
waar dit hard nodig is. 

 

2.4.3 Noodhulp 

Bij calamiteiten zoals natuurrampen (denk bijvoorbeeld aan de aardbeving van 2015 maar ook 
steeds vakere overstromingen als gevolg van klimaatverandering) zal de stichting alles doen 
wat binnen haar praktische en financiële mogelijkheden ligt om waar nodig noodhulp te 
bieden. Dit doen wij uitsluitend in overleg en samenwerking met onze lokale 
partnerorganisatie Milijuli Foundation. 
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3 Identiteit 
 
 

 
 

3.1 Normen en waarden 

Stichting Bombo vindt het belangrijk dat de projecten die wij sponsoren passen binnen de 
culturele normen en waarden in de context van Nepal. De stichting streeft ernaar dat de 
projecten worden uitgevoerd door de lokale bevolking. Daarbij is het belangrijk dat er geen 
onderscheid wordt gemaakt met betrekking tot geslacht, religie of achtergrond. Ook vinden 
wij het belangrijk dat de gesteunde projecten geen politieke of religieuze agenda hebben. 
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3.2 Risico's en kansen 

Om de risico’s en kansen van Stichting Bombo zo overzichtelijk mogelijk in beeld te brengen, 
hebben wij een SWOT-analyse gemaakt. SWOT staat voor: Strength, Weaknesses, 
Opportunities and Threats. Deze punten worden hieronder uiteengezet. 

 
Sterktes  Zwaktes 
Transparantie  Afhankelijk van donaties 
Lage overheadkosten Kleinschalig  
Gemotiveerd, daadkrachtig, enthousiast Lokaal gebonden 
Duurzaam Emotionele/persoonlijke betrokkenheid 
Kleinschalig Gebrek aan vrijwilligers 
Persoonlijke betrokkenheid Geen mogelijkheid tot aannemen specialist 

m.b.t marketing/promotie 
Persoonlijk, laagdrempelig  
Kansen  Bedreigingen  
Sociale media Kritische donateurs (donatie moeheid) 
Uitbreiding activiteiten aanbod Concurrentie (vele soortgelijke initiatieven) 
Kritische donateurs (bieden van 
transparantie) 

Persoonlijke kringen bereikt 

Bedrijfsleven betrekken (CSR) Netwerk raakt uitgeput 

 

3.3 Ambitie 

De ambitie van de Stichting ligt de komende jaren bij het creëren van stabiliteit in de fondsen 
om continuïteit van de projecten te waarborgen. 

Om kwaliteit te kunnen blijven bieden heeft de stichting de volgende speerpunten: 

• Actief op zoek naar vrijwilligers om de zwaktes van de organisatie te versterken. 
• Meer aandacht en erkenning voor vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting. 
• Verbetering van de website; communicatie met donateurs over de werkzaamheden van 

de stichting en de beschikbare informatie op de website voor (potentiële) nieuwe 
donateurs. 

• Creëren van een stabiele instroom van donaties. 
• In samenwerking met Milijuli Foundation mogelijkheden ontwikkelen om lokale 

fondsen te werven, waardoor de continuïteit van het educatieproject op duurzame 
wijze gewaarborgd kan worden. 
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4 Organisatiestructuur 
 
4.1 Vestigings- en correspondentieadres 

De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Veghel. 

In verband met veranderingen in het bestuur zal het correspondentieadres in 2020 gewijzigd 
worden. Voor de actuele contactgegevens verwijzen wij u naar onze website 
www.bomboforchildren.com. 

 

4.2 Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van Stichting Bombo wordt momenteel gevormd door: 

1. Maureen van der Zandt (oprichtster) in de functie van voorzitter 
2. Marc Nouwen in de functie van vicevoorzitter 
3. Peter van Mierlo in de functie van penningmeester 
4. Nadine Gluschke in de functie van secretaris 
5. Jan Verkuijlen in de functie van bestuurslid 

In de loop van 2020 zullen wij afscheid moeten nemen van Marc Nouwen, Peter van Mierlo 
en Jan Verkuijlen, die na ruim vijf jaren van inzet voor de stichting hebben aangegeven hun 
bestuursfunctie te willen neerleggen. 

Wij zijn momenteel hard bezig met het vormen van een nieuw bestuur dat affiniteit heeft met 
het werk van Stichting Bombo in Nepal. De nieuwe bestuursleden zullen, zo spoedig mogelijk 
nadat zij in functie zijn getreden, bekend worden gemaakt op onze website. 

 
4.3 Activiteiten bestuur 
 
4.3.1 Vergaderingen 

Minimaal eens per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden met alle bestuursleden, waarin 
onder andere de voortgang van de projecten in Nepal en de financiën van de stichting worden 
besproken. Aangezien de oprichtster en tevens voorzitter van Stichting Bombo het grootste 
deel van haar tijd in Nepal is, is het tijdstip van deze vergadering afhankelijk van het moment 
dat zij naar Nederland komt. Dit is logischerwijs op een moment dat ook 
fondsenwervingsactiviteiten op de agenda staan waarbij haar aanwezigheid van belang is. 

Tevens worden er gedurende het jaar bestuursvergaderingen georganiseerd door de overige 
bestuursleden om de actuele stand van zaken te bespreken en de nodige ondersteuning te 
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kunnen bieden vanuit Nederland. Hiervoor wordt vooraf een agenda opgesteld in overleg met 
de voorzitter in Nepal en achteraf wordt het besprokene zorgvuldig nabesproken. 

Van deze vergaderingen worden notulen opgemaakt en bewaard door de secretaris. 

 
4.3.2 Observeren en ondersteunen van de projecten 

De oprichtster en voorzitter van Stichting Bombo is (bijna) dagelijks aanwezig bij de 
projecten in Nepal. Zij werkt nauw samen met het team van Milijuli Foundation, mede-
coördineert de school, werft fondsen en biedt ondersteuning waar nodig. Dit stelt haar ook in 
de gelegenheid de projecten nauwkeurig te observeren en evalueren. 

De bestuursleden in Nederland bieden ondersteuning aan de projecten in Nepal door: 

• het organiseren en uitvoeren van fondsenwervingsactiviteiten in Nederland; 
• het coördineren van vrijwilligers die fondsenwervingsactiviteiten voor de stichting 

ondernemen; 
• erop toe te zien dat de communicatie over de werkzaamheden van de stichting via de 

website en jegens donateurs en vrijwilligers up-to-date blijft; 
• desgewenst en indien zij dit nodig achten adviezen en/of goedkeuring te geven met 

betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe of lopende projecten. 

Tevens streeft de stichting ernaar dat minimaal eens per jaar één of meerdere bestuursleden 
vanuit Nederland naar Nepal komen om de projecten ter plaatse te observeren. 

 
4.3.3 Financiën 

Een belangrijke taak van het bestuur is ook het bijhouden en verantwoorden van de financiën 
van de stichting. Dit houdt in:  

1. het opmaken en goedkeuren van de jaarlijkse begroting; - het vaststellen en 
goedkeuren van de jaarrekeningen; 

2. het voorzien in de jaarlijkse benodigde financiële middelen voor de stichting; - het 
beheren van de stichting gelden; - het besteden van de stichting gelden. 
 

 

4.4 Beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij kunnen 
wel een vergoeding ontvangen voor de door hen voor de stichting gemaakte onkosten en 
reiskosten. 

Bestuursleden die naast hun bestuurswerkzaamheden andere uitvoerende werkzaamheden 
verrichten mogen hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze vergoeding is 
wettelijk vastgesteld op maximaal 170 euro per maand en maximaal 1700 per jaar. 
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5 Wijze van werving van gelden 
 

5.1 Donaties 

Donateurs ondersteunen Stichting Bombo financieel door eenmalige of periodieke bijdragen. 
Donateurs kunnen desgewenst hun donatie toewijzen aan een specifiek beschikbaar project. 

Stichting Bombo gaat actief opzoek naar donateurs door: 

• het benaderen van personen of bedrijven/instellingen via diverse media; 
• het organiseren van initiatieven rondom fondswerving; 
• het geven van presentaties bij potentiële donateurs (bijvoorbeeld op seminars, op 

scholen, benefiet bijeenkomsten,); 
• actieve deelname op sociale media. 

 

5.2 Sponsoracties 

Jaarlijks worden verschillende sponsoracties georganiseerd door bestuursleden en 
vrijwilligers van de stichting, zoals sponsordiners en benefietavonden, waarvan de opbrengst 
voor Stichting Bombo is bedoeld.  

 

5.3 Markten 

Onze Bombo-vrijwilligers staan jaarlijks op verschillende markten in Nederland om, naast het 
zorgen voor grotere naamsbekendheid, met de verkoop van handgemaakte producten uit 
Nepal extra inkomsten te genereren voor de stichting. De producten die hier verkocht worden 
kopen wij in bij onze Nepalese partnerorganisatie Milijuli Foundation. 

 

5.4 Webshop 

Naast de marktverkoop onderzoeken wij de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een 
webshop voor de verkoop van (Nepalese) producten voor Stichting Bombo. 
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6 Beheer van het vermogen 
 

 

6.1 Inkomsten 

De inkomsten van de stichting bestaan uit: 

• donaties en sponsorgelden; 
• winst van de marktverkoop en andere sponsor-evenementen. 

 

 

 
6.2 Uitgaven 

De uitgaven van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit de financiering van de jaarlijkse kosten 
van het Milijuli Educatie Programma. 

Overige uitgaven bestaan uit: 

• kosten voor fondsenwervingsacties en promotiemateriaal; 
• reiskosten-, onkosten- en vrijwilligersvergoedingen van bestuursleden en vrijwilligers. 
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De kosten voor het Milijuli Educatie Programma worden voor een vooraf bepaalde periode 
van enkele jaren vanuit Nederland overgeboekt op de bankrekening van onze Nepalese 
partnerorganisatie. Het voordeel hiervan is dat de transactiekosten beperkt blijven. 

De Nepalese wet staat niet toe dat een buitenlandse stichting directe investeringen in Nepal 
doet. De samenwerking met een Nepalese partnerorganisatie is daarom ook legaal gezien van 
cruciaal belang. Stichting Bombo is voor drie jaar een MOU (memorandum of understanding) 
aangegaan met Milijuli Foundation. Om buitenlandse fondsen te kunnen ontvangen, is 
toestemming nodig van het Nepalese Social Welfare Council. In 2018 is goedkeuring 
verleend voor een door Stichting Bombo aan Milijuli Foundation toegewezen bedrag van € 
53,051.55 voor een periode van drie jaar. 

In december 2018 is een bedrag van 45000 euro overgemaakt aan Milijuli Foundation. Het 
overige bedrag van 8051,55 euro zal worden overgemaakt in het Nepalese nieuwjaar April 
2020. 

 

6.3 ANBI en CBF 

Stichting Bombo is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar 
inkomen. 

De stichting kiest er bewust voor om geen CBF-keurmerk aan te vragen, vanwege de hoge 
kosten die dit keurmerk met zich meebrengt. Wij trachten optimale transparantie te bieden 
met betrekking tot de activiteiten en financiën van de stichting. Tegelijkertijd streven wij 
ernaar dat iedere euro ten goede komt aan onze doelstellingen en dus geïnvesteerd kan 
worden in de projecten in Nepal. Daarom vinden wij een extra keurmerk niet opwegen tegen 
de bijbehorende kosten. 
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Bijlage 1: Samenwerkingsvoorwaarden 
Stichting Bombo heeft de volgende voorwaarden voor samenwerking opgesteld. Nieuwe 
partnerorganisaties moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. De stichting en/of het project moet in Nepal gesitueerd zijn. 
2. De stichting moet een charitatieve of ideële doelstelling hebben en moet dat kunnen 

aantonen. 
3. Het volledige gesponsorde bedrag moet ten goede komen aan de Nepalese bevolking. 
4. Het bestuur van de Nepalese stichting mag niet geldelijk profiteren van de sponsoring. 
5. De stichting en/of het project moet qua hoofdlijnen overeenkomen met de missie en 

visie van Stichting Bombo. 
6. De stichting en/of het project dient vooraf een begroting voor het te sponsoren doel te 

overleggen. 
7. De stichting en/of het project dient achteraf een verantwoording van besteding van het 

gesponsorde bedrag te overleggen. 
8. Indien een stichting of project op lange termijn ondersteuning nodig heeft mag zij niet 

alleen afhankelijk blijven van de giften van Stichting Bombo; zij is dan verplicht om 
actief op zoek te gaan naar meerdere sponsoren. 

9. De stichting en/of het project mag maximaal 10% aan overhead kosten per jaar/project 
hebben. 

10. De stichting en/of het project mag de sponsoring niet gebruiken voor politieke of 
religieuze doeleinden. 

In de komende jaren zal Stichting Bombo niet op zoek gaan naar een nieuwe partner. Mocht 
een organisatie zich echter aanmelden, dan zal de mogelijkheid tot samenwerking onderzocht 
worden. 

 


