
 

BELEIDSPLAN	
 

1. Profiel en doelstellingen 
 
Stichting Europe Aid Foundation/Avrupa Yardim Vakfi is opgericht in 2009 voor onbepaalde 
tijd. De stichting is opgericht om humanitaire steun te bieden aan behoeftigen en slachtoffers 
van oorlogen, natuurrampen en andere crises. Daarnaast steunt de stichting initiatieven ter 
bevordering van onderwijs, ontwikkeling, huisvesting en gezondheidszorg. 
 
Stichting Europe Aid Foundation/Avrupa Yardim Vakfi steekt wereldwijd een hand toe aan 
behoeftigen ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook. De stichting organiseert en financiert projecten in het binnen- en 
buitenland omtrent thema’s als weeskinderen, noodhulp, voedselhulp, gezinssponsering en 
waterbeschikbaarheid. Daarbij draagt de stichting er zorg voor dat projecten zoveel mogelijk 
in het teken staan van zelfredzaamheid, duurzaamheid, solidariteit, samenwerking en 
kostenefficiëntie. 
 
Stichting Europe Aid Foundation/Avrupa Yardim Vakfi zet zich in om bruggen te slaan 
tussen mensen, gezinnen en gemeenschappen. Daarbij staan waarden als liefdadigheid, 
barmhartigheid en solidariteit centraal. Het omkijken naar anderen is wat de stichting 
uitdraagt. 
 

2. Thema’s en activiteiten 
 
Het merendeel van de activiteiten van stichting Europe Aid Foundation/Avrupa Yardim 
Vakfi, worden in lijn met het actuele beleid opgezet rondom de thema’s gezinssponsering, 
weeskinderen, noodhulp, voedselhulp, educatie, gezondheidszorg en waterbeschikbaarheid. 
De nieuw opgerichte projecten in 2020 betreffen het boomplantproject en het aalmoesproject. 
Om de doelstellingen te realiseren is steun van donateurs en sponsors nodig. Het verkrijgen 
van die steun wordt gerealiseerd door voortdurende inzet van personeel en vrijwilligers. De 
verkregen middelen worden besteed aan de hand van de behoefte in een bepaald gebied of in 
een bepaalde tijd. Wanneer zich oorlogen of natuurrampen voordoen worden ingezamelde 
fondsen ingezet voor noodhulp. Rondom Islamitische feestdagen zoals het Suiker- en het 
Offerfeest worden fondsen ingezameld om weeskinderen te verblijden met kleding. Na 
droogte in een bepaald gebied spant de stichting zich in om waterputten te slaan. De nadruk 
ligt veelal niet op de thema’s, maar op de behoefte waarin moet worden voorzien. 
 
De stichting is altijd op zoek naar sponsoren voor weeskinderen. Op dit moment worden 800 
weeskinderen gesponsord via onze stichting, maar dat aantal wordt overschaduwd door het 
aantal weeskinderen ter wereld. De uitdaging rondom dit thema is dat een maandelijkse 
donatie nodig is om een weeskind te sponsoren. Die uitdaging gaat de stichting met veel 
enthousiasme aan. 
 
Voor gezinssponsoring brengt de stichting gezinnen in contact met behoeftige gezinnen in 
ontwikkelingslanden. Middels gezinssponsering beoogt men de leefomstandigheden van het 



 

gezin in het ontwikkelingsland te verbeteren. Bij gezinssponsoring is het niet noodzakelijk dat 
gezinnen maandelijks doneren. In overleg met het sponsorende gezin kan een investering 
worden gedaan in materialen of apparatuur als het behoeftige gezin bijvoorbeeld een 
inkomstenbron nodig heeft. Zo wordt ingespeeld op de behoefte van het gezin. 
 
Gelet op het tekort aan waterbronnen, vooral in ontwikkelingslanden, zijn waterputten voor 
velen van levensbelang. Waterputten voorzien gemeenschappen niet alleen van water, maar 
dragen tegelijkertijd bij aan hygiëne en gezondheid. Bij het slaan van waterputten draagt 
stichting Europe Aid Foundation/Avrupa Yardim Vakfi er zorg voor dat die niet worden 
geslagen in gebieden die reeds zijn voorzien van een waterput. Het is voor de 
waterbeschikbaarheid immers belangrijk om de waterputten zoveel mogelijk te verspreiden. 
 
In oorlogsgebieden en gebieden die zijn getroffen door natuurrampen is vaak acuut behoefte 
aan voedsel. Voedsel- en noodhulp wordt dan ook veelal gelijktijdig geboden. Voedselhulp 
wordt ook geboden tijdens de Ramadan en in landen waar sprake is van hongersnood 
vanwege slechte economische omstandigheden. 
 

3. Werkwijze 
 
Stichting Europe Aid Foundation/Avrupa Yardim Vakfi organiseert en voert wereldwijd 
projecten uit ten bate van behoeftigen. De stichting zet projecten op aan de hand van eigen 
onderzoek en/of met de partnerorganisaties waarmee wordt samengewerkt. Projecten die in 
lijn zijn met de doelstellingen van de stichting worden ook in overleg of in samenwerking met 
andere organisaties opgezet. Daarbij worden ideeën uitgewisseld om werkzaamheden 
doeltreffender en kostenefficiënter uit te voeren. 
 

4. Het bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit minstens drie leden. Het bestuur vergadert minstens 
tweemaal per jaar. De vergaderingen van het bestuur worden genotuleerd. De notulen worden 
gecontroleerd en getekend door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
 
De stichting stelt zich ten doel om alle giften, donaties, schenkingen en andere verkrijgingen 
in te zetten voor de daarvoor bestemde activiteiten en projecten. Middels de website en de 
nieuwsbrief worden rapporten van de activiteiten en projecten van de stichting, alsmede de 
inzet van middelen gepubliceerd. 
 

5. Fondsenwerving, beheer en besteding 
 
Fondsen worden ingezameld middels evenementen, activiteiten, instellingen, maandelijkse 
bijdragen, giften en liefdadigheid.  
 
Geworven fondsen worden beheerd door Stichting Europe Aid Foundation/Avrupa Yardim 
Vakfi. De stichting beheert twee rekeningen: NL54INGB0004977282 en 
DE81500100600207252609. 
 



 

Ingezamelde fondsen worden besteed aan projecten en de werkzaamheden daaromtrent. 
Donaties worden besteed aan de projecten waar donateurs voor hebben gedoneerd. Daarnaast 
heeft de stichting andere (indirecte) kostenposten, zoals personeels-, huisvestings-, 
overboekings-, administratie-, accountants-, reis- en onkosten en financiële lasten. 
Personeelskosten bestaan uit de lasten voor de tenuitvoerlegging van projecten (besteding aan 
doelstellingen), voor fondsenwerving en voor beheer en administratie. Bij de stichting werken 
gedurende het jaar gemiddeld 2.2 werknemers op basis van een fulltime dienstverband. 
Daarnaast heeft de stichting honderd vrijwilligers. 
 
De stichting voert dagelijks administratie. Uit de administratie blijkt welke bedragen er aan 
onkosten zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer 
van de stichting. De aard en de omvang van de baten en het vermogen en de bestedingen 
worden geregistreerd. Het doel van de stichting is om de baten zoveel mogelijk in te zetten 
voor doelstellingen en de overige bestedingen zoveel mogelijk te drukken. Transparantie over 
de cijfers staat bij de stichting hoog in het vaandel. De jaarrekening, waarin alle baten en 
lasten worden verantwoord, wordt jaarlijks gepubliceerd op de website. Daarbij wordt een 
samenstellingsverklaring afgegeven door Dipcin Accountancy en Administraties. De 
jaarrekening wordt opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving ‘650 
Fondswervende organisaties’ en de wettelijke bepalingen van boek 2, titel 9 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
 

6. Inschrijving, fiscaalnummer, rechtsvorm en contactgegevens 
 
De volledige naam van de stichting is ´Stichting Europe Aid Foundation/Avrupa Yardim 
Vakfi.’ De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is geregistreerd onder 
het KvK-nummer: 17242850. 
 
Het RSIN van de stichting is: 820445411 
 
De stichting wordt bestuurd door haar onafhankelijk bestuur. De huidige bestuursleden van de 
stichting zijn: 
 

1. M. Ocakli (Voorzitter) 
2. E. Sengul (Secretaris) 
3. Y. Aydin (Penningmeester) 

 
Gevolmachtigde 
Het bestuur heeft de heer I. Mihmat benoemd als algemeen directeur en heeft hem volledig 
gevolmachtigd om de stichting te vertegenwoordigen vanaf 2 september 2011. 
 
Contactpersoon: de heer I. Mihmat. 
 
Contactgegevens 
Aphroditestraat 79 
5047 TW Tilburg 
Telefoon: +31 13 879 50 12 
E-mail: info@aidf.nl 


