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Voorwoord. 
 
Na het bezoek van Abakoula in december 2006 aan zijn dorp Inadougoum te Niger had hij een 
droom. 
Het verhaal van Abakoula Argalaless 
In de kerstvakantie bezoek ik mijn dorp. Ik slaap in de hut van mijn moeder. Ik wordt wakker en kijk 
naar buiten door een gat in de muur dat als venster dienst doet. De zon schijnt fel in de vroege 
morgen. Ik ga naar buiten en wordt getroffen door een hagel van scherp woestijnzand, die in mijn 
gezicht snijdt. Ik sta er in mijn T-shirt, zoals in mijn tuin in Maastricht. Natuurlijk mis ik mijn 
beschermende Toearegkleding. Ik mis meer. Uit een jerrycan neem ik twee handen vol water en was 
de slaap uit mijn ogen. Kostbaar water dat gisteren door vrouwen en meisjes 5 km ver gehaald was, 
lopend of met een ezeltje. Het water komt uit een klein meer, waar ook het vee uit de hele omgeving 
toegang heeft. Ik neem een fles water mee en wil het hier laten analyseren. Het flesje met een 
troebele, vloeibare inhoud, zal zeker de nodige verrassingen opleveren!  
Aman-Iman (Water is leven). Onder dit motto wil ik een actie beginnen voor een waterput in mijn 
dorp of naaste omgeving. Het idee achtervolgt me, laat me nu al jaren niet met rust. Ik heb het goed: 
mijn kinderen hebben gezond drinkwater en kunnen zelfs zwemmen in schoon water. Ik wil iets doen 
voor mijn dorp! Ik heb gedacht aan een stichting, maar het is zo groot, weet niet waar ik moet 
beginnen. maar als je zoveel mensen om je heen hebt lukt het wel."  
Zal de droom van Aba, om voor de 10.000 bewoners in zijn geboortedorp en de omliggende dorpen 
een waterinstallatie te maken, werkelijkheid kunnen worden? 
 
De Stichting Aman-Iman is opgericht op 2 april 2007. Wij zijn gestart als een kleine lokale organisatie 
die voor het geboortedorp van haar voorzitter (Abakoula Argalaless)  
Een waterput wilde realiseren. Na het bezoek van het bestuur in 2008 bleek al gauw dat een 
eenvoudige put slaan in de regio niet tot de mogelijkheden behoorde. Er moest een waterinstallatie 
geboord worden met een diepte van 720 meter diepte. 
Teruggekomen in Nederland heeft het bestuur met haar vrijwilligers overleg gepleegd om te 
bespreken hoe verder te gaan. 
Dit laatste heeft geleid tot het maken van een groter projectplan en het zoeken naar 
personen/organisaties die ons zouden kunnen ondersteunen in het opzetten hiervan. 
Wij hebben de ondersteuning gevonden n BIS (Bureau Internationale Samenwerking) van Martine 
Stoppelenburg in Tilburg. 
Dankzij haar, onze enthousiaste vrijwilligers en bestuur hebben wij de basis gelegd voor een goede 
samenwerking met verschillende partner organisaties en hard gewerkt aan het scheppen van 
randvoorwaarden om onze doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier te kunnen bereiken.  
 
In ons beleidsplan worden, gebaseerd op onze visie, missie en doelstellingen, onze plannen verder 
uitgewerkt en geven we aan hoe en tegen welke kosten we ze kunnen realiseren. Ook aspecten als 
communicatie, donateurs en financiën worden belicht. Hierbij is gekozen voor een stapsgewijze 
benadering waarbij telkens op basis van opgedane ervaringen zal worden doorgebouwd aan de 
realisatie van de doelstellingen onze de stichting. 
 
De stichting Aman-Iman zal ze volledig inzetten om haar doelstelling te realiseren: 
Stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen 
in Niger verbeteren. 
Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder 
vrouwen en kinderen in de regio Tchintabaraden, door de realisatie van toegang 
tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire voorzieningen, landbouw, moestuinen zelfredzaamheid 
en duurzame ontwikkeling.  
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Samenvatting 
 

Visie 
Stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen 
in Niger verbeteren. 
 

Doelstelling 
Stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen 
in Niger verbeteren.. 
Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder 
vrouwen en kinderen in de regio Tchintabaraden, door de realisatie van toegang 
tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire voorzieningen, landbouw, moestuinen zelfredzaamheid 
en duurzame ontwikkeling. 
Daarnaast ondersteunt de stichting de Werelddoelen van de Verenigde Naties. 
 

Projecten 
 Waterinstallatie in het dorp Inadougoum. Multi village, d.w.z. zeggen dat er in alle andere 12 

dorpen een aansluiting van een tappunt gerealiseerd gaat worden 

 Graanbank 

 Waterfilter i.s.m. Water 4 Life (DSM) 

 Moestuinen 

 Landbouwtractor voor de gemeenschap 

 Het omheinen van bijna 6 hectaren grond en watertoevoer voor de groentetuinen. 

 Uitbreiding landbouwgronden tot minimaal 20 hectare in 2025. 

 Noodhulp 
 
 

Communicatiebeleid 
Via onze website (www.aman-iman.nl), social media, zoals Twitter en Facebook, flyers en allerlei 
andere informatie mogelijkheden aandacht te verkrijgen voor haar doelstelling en de afzonderlijke 
projecten van de Stichting. 
 
 

Donateursbeleid 
Het werven van voldoende fondsen om onze doelen te kunnen verwezenlijken. Dit doen 
we middels: gedegen projectaanvragen in te dienen bij vermogende fondsen en subsidiegevers, 
benaderen van personen of bedrijven/instellingen, organiseren van acties, geven van presentaties bij 
potentiële donateurs, etc. Bureau Internationale Samenwerking in Tilburg zal de stichting hierbij 
ondersteunen 
 
 

Financieel beleid 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: donaties, subsidies en sponsorgelden, 
schenking en giften en overige baten. Over elk boekjaar zal een (financieel) jaarverslag 
worden opgesteld. Het huidige boekjaar zal 31 december van het lopende boekjaar eindigen. Uiterlijk 
31 maart van het volgende boekjaar zijn het jaarverslag en de jaarrekening voor beschikbaar.  

http://www.aman-iman.nl/
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Visie en doelstelling 
 
 

Visie 
In samenhang met de Werelddoelen van de Verenigde Naties, richt onze stichting 
zich op: 
Stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen 
in Niger verbeteren. 
 

Doelstelling 
Stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen 
in Niger verbeteren.. 
Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder 
vrouwen en kinderen in de regio Tchintabaraden, door de realisatie van toegang 
tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire voorzieningen, landbouw, moestuinen zelfredzaamheid 
en duurzame ontwikkeling. 
Daarnaast ondersteunt de stichting de Millennium Verklaring van de Verenigde Naties. 
Voor de komende jaren wil de Stichting Aman-Iman een aantal projecten realiseren. Gebruikmakend 
van onze ervaring van de 3 projecten die wij in 2013 afsluiten, willen wij de volgende projecten, 
samen met de inwoners, Hydraulique Tahoua en onze lokale partner ONG Tanakra en NGO Idela 
uitvoeren: 

 Moestuinen. 

 Landbouwtractor voor de gemeenschap 

 Het omheinen van bijna 6 hectaren grond en watertoevoer voor de groentetuinen. 
 

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen 
Abakoula Argalaless voorzitter 
Priscilla Utens  penningmeester 
Fons Bus  secretaris 
 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse 
bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de 
stichting, het begeleiden van de vrijwilligers en het bestuur zorgt voor de uitvoering van de 
bestuursbesluiten en acties. 
Het bestuur komt minimaal 8 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Van iedere vergadering 
maakt de secretaris notulen. 
 

      Stichting 
Aman-Iman 

       

 BIS             
  

 
            

 advies     bestuur      vrijwilligers  
 
 

             

fondsen  algemeen  voorzitter  penningmeester  secretaris   acties  Hand en 
spandiensten 

    Dagelijks bestuur      
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Taakomschrijving bestuur 
 
 
De voorzitter: leiderschap en uithangbord 
De voorzittersfunctie heeft in principe drie belangrijke taken. Allereerst is er emotioneel en 
inhoudelijk leiderschap. Leiderschap betekent voorop gaan in de strijd en het maken en doen 
uitvoeren van 'onmogelijke' keuzes. Leiderschap zorgt er voor dat de andere leden bereid zijn een 
stapje harder te lopen. De tweede taak is extern gericht. Een groot deel van de voorzittersfunctie is 
het vertegenwoordigen van de stichting. De voorzitter is het uithangbord voor andere verenigingen, 

de gemeente en sponsoren. Het derde taakveld is het 
intern 'managen' van de organisatie. De voorzitter leidt 
vergaderingen maar moet ook kijken naar de effectiviteit 
en efficiëntie van de organisatie. Ook belangrijk is de 
motiverende functie van een voorzitter, waaronder het 
tonen van waardering en het geven van het goede 
voorbeeld. 
 
 
De secretaris: het geheugen én het geweten van de club  
De secretarisfunctie bestaat eveneens uit meerder 
onderdelen. Allereerst is de secretaris het geheugen van 
de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. 
Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, 
schrijven van projectplannen (i.s.m. BIS) administreren en 
archiveren. Ten tweede moet de secretaris zorgen voor 
het geweten van de organisatie. De secretaris moet zich 
bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze 
plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? 
Tot slot bewaakt de secretaris de procedures. 
 

 
De penningmeester: planning maar geen controle  
De penningmeesterfunctie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting), 
administratie en verantwoording, bijhouden van het kasboek. Kortom de hele cyclus. De 
penningmeester zorgt op het einde van het boekjaar dat de financiële stukken bij de boekhouder 
terecht komen. 
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Projecten 
 

Project Graanbank.  
Ten tijde van droogte kopen malafide groothandelaren in 
het land alle voedselvoorraden op en verkopen die voor 
absurd hoge prijzen, waardoor hongersnood ontstaat.  Om 
een structurele oplossing voor hongersnood in Inadougoum 
te bieden, heeft het dorp in 2011 een comité opgericht dat 
een eigen dorpsgraanbank kon beheren. Wij hebben de 
bouw van de graanbank en de eerste 6 ton aan graan, gierst 
en bonen gefinancierd. Alle gezinnen in het dorp kunnen 
gebruik maken van de graanbank als, door aanhoudende 
droogte, de oogsten mislukken. Als de prijzen weer dalen, 
bijv. na de regentijd, koopt het comité, op kosten van 
iedereen die gebruik heeft gemaakt van de graanbank, 
weer nieuwe voorraden op. In 2012 en 2013 waren de 
droge tijden dermate extreem en langdurig, dat een goede 

oogst in die ja ren niet behaald is en de kosten dus hoog bleven. Daarom hebben wij de graanbank, 
met behulp van onze donateurs, in 2012 en 2013 aangevuld.  
 

Project Waterfilter.  
Om ziekte als gevolg van onveilig drinkwater te 
voorkomen, zijn goede waterfilters nodig om vuil water 
uit bijvoorbeeld de rivier of stilstaande waterpoelen te 
zuiveren. Wij hebben, in samenwerking met onze lokale 
partner en met ondersteuning van Water4Life van 
DSM, een werkplaats opgezet in Niamey voor de 
productie van waterfilters. De activiteiten zijn gestart in 
januari 2011 en geëvalueerd in oktober van dat jaar. 
Sindsdien draait de werkplaats zelfstandig. De lokale 
productie van duurzame, professionele en betaalbare 
waterfilters maakt waterzuivering sindsdien bereikbaar 
voor elk gezin. 
 

Waterinstallatie. 

Ons grootste project, waar wij jaren mee bezig zijn 
geweest om het goed voor te bereiden, is de 
realisatie van een waterinstallatie, die water 
omhoog haalt van 700 meter diepte. Grondwater is 
er in de Sahel eigenlijk nauwelijks. Door de hitte 
worden de bovenste grondlagen dermate hard dat 
water in de regentijd nauwelijks de grond inzakt, 
maar grotendeels wegspoelt naar poelen of tijdelijk 
kolkende rivieren, die ook weer vrij snel opdrogen. 
Een gegraven waterput, bijv. naar 30 meter diepte, 
levert eventjes water op, maar is slechts een 
oplossing voor de eerste maanden na de regentijd. 
De rest van het jaar vallen putten weer droog. Wat 
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er wel is, onder een groot deel van de Sahel, is een bassin met fossiel water: oud, bijzonder schoon 
water in een enorme holte diep onder de grond, het Iullemeden Aquifer System 
(http://iullemeden.iwlearn.org/). Dit water wordt nauwelijks aangevuld door regenval en kan dus ook 
op. Het is bovendien moeilijk bereikbaar. Boringen die normaal gesproken door oliemaatschappijen 
worden gedaan, moeten er aan te pas komen om zo diep te kunnen komen. De meeste grote steden 
in het Sahelgebied hebben een aansluiting op dit bassin. Voor het gebied waar wij werken, afgelegen, 
achtergesteld, zwaar onderontwikkeld, maar toch bewoond door 10.000 mensen in en rondom 
Inadougoum, wilden wij ook een aansluiting. Jarenlang hebben wij gelobbyd, financiering gezocht, de 
juiste partijen om de tafel proberen te krijgen en juridisch sluitende overeenkomsten laten opstellen. 
Hoewel wij een kleine stichting zijn, hebben wij dit voor elkaar gekregen. De financiering is voor ca. 
de helft overgenomen door de overheid van Niger. Ook heeft de overheid haar mogelijkheden 
aangewend om ervoor te zorgen dat de contracten met de aannemer e.a. partijen zo goed mogelijk 
worden nageleefd. Als kers op de taart heeft de overheid de aansluiting van de waterinstallatie in 
Inadougoum doorgetrokken met een leidingstelsel, zodat alle omliggende dorpen, in totaal 10.000 
mensen, een paar tappunten in hun eigen dorp kregen. Het project is nog, gezien de omvang, in de 
nazorgfase, maar heeft al veel andere ontwikkelingen in gang gezet. Zo is er een ziekenhuis gebouwd 
via een andere NGO en hebben wij een aanvraag ingediend bij de overheid voor de bouw van een 
middelbare school, die op dit moment gerealiseerd wordt. Onze pogingen om ‘slechts’ een 
aansluiting te krijgen op het waterbassin, hebben deze streek nu op de kaart gezet voor de overheid, 
andere NGO’s en instellingen en de mogelijkheid gecreëerd om het gebied te ontwikkelen. 
 

Landbouwproject. 
Dit project gaan wij de samenwerking met Hydraulique Tahoua en NGO Idela. Dit project zal een de 
komende jaren, tot 2020 onze extra aandacht hebben. 
 

Doelstellingen c.q. beoogde resultaten van het project 
Het project heeft als doelstelling om de volgende resultaten te behalen:  

 Voldoende irrigatiewater in Inadougoum om het hele jaar landbouw te kunnen bedrijven; 

 Betere en frequentere oogsten, in eerste instantie in de dorpstuin en daarna op meer plekken 
in het dorp en in omliggende dorpen; 

 Meer diversiteit van gewassen (o.m. mais, graan, groenten, aardappel, pompoen, tomaten en 
fruitbomen), waardoor minder ziektes als gevolg van eenzijdige voeding; 

 Vruchtbaardere grond door meer diversiteit van gewassen; 

 Minder honger; 

 Minder veesterfte door een gebrek aan veevoeding; 

 Economische ontwikkeling.  
 

Begunstigden 
 De boerencooperatie van Inadougoum: Zo’n 20 boeren krijgen een training in duurzaam 

waterbeheer, betere landbouwmethoden en het gebruik van de nieuwe tractor. De tractor zal 
worden gedoneerd door de overheid van Niger in het kader van het huidige beleid van de 
overheid ten aanzien van duurzaam waterbeheer en landbouwontwikkeling. 

 Alle inwoners van Inadougoum (uitsluitend boerenfamilies): Zij zullen getraind worden door de 
boerencooperatie en worden ondersteund om ook hun eigen land tot ontwikkeling te brengen. 

 De leerlingen van de basisscholen in en rondom Inadougoum en de patiënten in het ziekenhuis 
van Inadougoum (ook afkomstig uit omliggende dorpen): Scholen en het ziekenhuis zullen als 
eerste profiteren van de opbrengsten van de dorpstuin. Kinderen eten doorgaans het grootste 
deel van de dag niets en zijn vaak erg ondervoed. Een dagelijkse voedzame schoolmaaltijd is 
daarom erg belangrijk, net als voor de patiënten in het ziekenhuis.   

http://iullemeden.iwlearn.org/
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Communicatie 
 
Als Stichting Aman-Iman, willen wij via onze website, Facebook en Twitter, maar ook door alle andere 
informatiebronnen (folders, kranten, lokale tv- en radiozenders) de aandacht vestigen op onze 
projecten. 
Wij zullen onze achterban gericht informeren over onze projecten. 
Stichting Aman-Iman is lid van Partin (http://www.partin.nl/ ). Partin is een laagdrempelige 
brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven.. 
Deelname aan verschillende overlegmomenten in de gemeente Maastricht. 
Participatie en deelname aan verschillende bijeenkomsten over ontwikkelingssamenwerking in de 
regio Limburg en daarbuiten. 
 

Website 
 
De website van de Stichting Aman-Iman (www.aman-iman.nl) is een informatieve site, waar alle 
relevante informatie te vinden is. Op onze website kun je o.a. het volgende aantreffen: 

 Actuele nieuwsitems 

 Over Aman-Iman – doelstelling, fondsenwerving 
o Bestuur en vrijwilligers 
o Ambassadeurs van onze stichting 
o Onze sponsors 
o De oprichter Abakoula Argalaless 
o Aba vertelt 

 Projecten 
o Waterinstallatie 
o Graanbank 
o Waterfilter 
o Landbouwproject 

 Worldschool 

 Flyers 

 Help mee 
o Eenmalige donatie 
o Structureel doneren 
o Wordt vrijwilliger 
o Koop ons solidariteitsarmbandje 

 Promotieactiviteiten 

 Inadougoum, Niger 

 Agenda 
o Komende activiteiten 
o Activiteiten die geweest zijn 

 Media 
o Fotogalerij 
o Videogalerij 
o Publicaties 
o Reisverslagen 
o Werkbezoek 2008 
o Werkbezoek 2011 
o Abakoula naar Niger 
o Officiële documenten, zoals KVK, statuten en documenten uit Niger 

http://www.partin.nl/
http://www.aman-iman.nl/
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 Nieuwsbrieven 

 Jaarverslagen 

 Bureau Internationale Samenwerking 

 Links 
 

 
 

Facebook en Twitter 
Bij de Stichting Aman-Iman hebben zowel de voorzitter als secretaris een Facebook en Twitter 
account. Op zowel Facebook als Twitter promoten wij onze stichting, zullen we actuele dingen 
vermelden en ook op deze wijze donateurs te binden aan onze Stichting. 
Twitter gebruiken wij voornamelijk om korte berichtjes en kleine nieuwsupdates van onze Stichting 
en andere activiteiten rondom ontwikkelingssamenwerking en de millenniumdoelen te verspreiden 
Op deze wijze hopen wij nieuwe mensen te interesseren voor onze projecten en acties. 
 

Informatiemateriaal 
Middel een nieuwsbrief houden wij onze achterban en donateurs op de hoogte van onze 
doelstellingen en de lopende projecten. De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden en is daarna nog 
terug te lezen op de website. 
Via kleine nieuwsitems op de homepage geven wij korte informatie over gebeurtenissen die met 
onze Stichting te maken hebben. 
De Stichting heeft daarnaast nog folders in 4 talen laten maken over de doelstelling en de 
waterinstallatie. 
De Stichting kan daarnaast een vrij groot aantal promotieactiviteiten aanbieden aan scholen, 
bedrijven, organisaties etc. 
 

Toeareg tent 
In onze eigen gemaakte tent kunnen we verschillende activiteiten organiseren, 
zoals een theeceremonie. De tent wordt ingericht met originele attributen, zoals 
kleden en zitelementen uit Niger. De tent kunnen we zowel buiten als binnen 
opzetten.  

 

 

Toeareg theeceremonie. 
In heel West-Afrika wordt at tay gedronken. Een sterke, gekookte thee met een 
sterke bitterzoete smaak. Verrijkt met muntblaadjes. Het is een hele ceremonie om 
deze thee te bereiden en het zijn vooral de mannen die dan bij elkaar zitten te 
kletsen en at tay te drinken. De thee wordt uit kleine glaasjes slurpend gedronken, 
zo'n beetje zoals je ook wijn proeft. We kunnen ook een echte theeschenkwedstrijd 
organiseren. Wie kan het hoogste de thee schenken in een glaasje, vanaf een 
dromedaris of iets anders 

 

Djembé workshop voor jong en oud. 
Een Djembéworkshop brengt mensen bij elkaar. Het is een mooie gelegenheid om 
met een groep mensen iets te vieren of een bijzondere activiteit te ondernemen. 
Djembé spelen is voor jong en oud. Stichting Aman-Iman verzorgt workshops op 
scholen, bedrijven etc.  
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Voorlichting op scholen, basisschool en voortgezet onderwijs. 
Bij onze voorlichting maken wij gebruik van onze eigen verhalen, video's en foto's om 
de kinderen iets te vertellen over Afrika en in het bijzonder over Niger en de 
projecten van Aman-Iman. Wij geven voorlichting voor alle leeftijdsgroepen in het 
onderwijs. 

 

Voorlichting aan bedrijven en fondsen organisaties. 
Bij onze voorlichting maken wij gebruik van onze eigen verhalen, video's en foto's. 
Aan de hand van een PowerPoint vertellen wij iets over onze projecten. 

 

 

 

Stand en voorlichting tijdens concerten, festivals, mondiale markten etc. 
Wij komen graag met onze fair trade producten uit Niger andere activiteiten 
opluisteren. De producten die wij meenemen worden rechtstreeks gekocht in onze 
werkplaats in Tahoua en Inadougoum. Verder worden er ook producten gekocht in 
de werkplaats van het Nationaal Museum in Niamey. Hier worden jonge mensen 
opgeleid tot edelsmid, leerbewerker, kleermaker etc. 

 

 

Feest opluisteren met workshops en/of muziekoptreden. 
Al verschillende keren is de Stichting Aman-Iman gevraagd om op feestjes, 
veilingen of festivals te komen staan. Wij kunne dan een combinatie aanbieden 
van al onze activiteiten. Neem dus gerust contact met ons op als je meer 
hierover wilt weten, info@aman-iman.nl  

 
 
Lokale kranten en radio en tv zenders zijn voor de stichting een andere medium om te werken aan de 
naamsbekendheid van de stichting. Wij zullen daarom steeds bij activiteiten deze media proberen in 
te schakelen. 
 

 
Het begin in 2016 met een bezoekje van Lamin, Aminatta en Zara aan oma in Inadougoum. 

 
 
 
  

mailto:info@aman-iman.nl


 

11 

Donateursbeleid 

 
De donateurs kunnen de Stichting periodiek of eenmalig financieel ondersteunen. Op onze site en 
folders staat het rekeningnummer van onze bank. 
Verder staat op de site hoe mensen onze stichting  periodiek kunnen ondersteunen, middels een 
machtigingsformulier of door de machtingskaart bij een van onze activiteiten in te vullen. Op de site 
staat verder informatie hoe hun donatie gebruikt wordt en hoe men de machtiging weer kan 
intrekken. 
 
Het bestuur gaat, i.s.m. BIS uit Tilburg actief op zoek naar bedrijven, vermogensfondsen etc. 
Het actief zoeken zal gedaan worden door: 

 Het schrijven van een goed onderbouwd projectplan en financiële verantwoording en deze in 
te dienen bij vermogensfondsen of andere subsidieverstrekkers 

 Aanvraag indienen bij Wilde Ganzen 

 Benaderen van bedrijven, instellingen, personen via de verschillende media of persoonlijk 
onderhoud. 

 Organiseren van allerlei verschillende activiteiten rondom fondswerving. 

 Geven van presentaties bij potentiële donateurs (scholen, instellingen, bedrijven etc.) 
 
 

Financiële verantwoording 
De nazorg aan fondsen heeft bij de stichting speciale aandacht. Dit is een belangrijk en 
bindende factor om langdurig donateurs binnen de stichting te halen en te binden. Op 
de website van stichting Aman-Iman communiceren wij transparant naar de buitenwereld over 
de kosten en uitgaven. Iedere euro die binnenkomt en uitgegeven wordt, wordt verantwoord. 
Als tegenprestatie voor bedrijven of organisaties die de stichting steunen met 
geld of diensten, plaatst de stichting (na toestemming) de logo’s op haar website. Video’s en foto’s 
van voor, tijdens en na project activiteiten worden gepubliceerd op de website 
van Stichting Aman-Iman. De namen van particulieren worden vanwege privacyoverwegingen 
niet vermeld. 
Onze donateurs kunnen, indien zij dit wensen het evaluatierapport digitaal ontvangen. 
Verder hebben wij voor onze grotere donateurs een klein presentje (foto en solidariteitsarmbandje). 
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Financieel beleid 

 
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle verworven middelen worden ingezet voor de doelstelling 
van de stichting. Eventuele overschotten die ontstaan door meer verzamelde middelen dan benodigd 
voor een project worden ingezet voor toekomstige projecten. De stichting bouwt geen onbestemde 
reserves op. 
 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

 donaties 

 subsidies en sponsorgelden 

 schenking en giften 

 overige baten 
 
Over elk boekjaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld. Elk boekjaar 
Zal op 31 december eindigen. Uiterlijk 31 maart van het jaar daarop zijn het jaarverslag en 
de jaarrekening beschikbaar. 
 
Voor het financiële verslag zal de penningmeester alle stukken digitaal en op papier bezorgen bij een 
boekhouder 
De boekhouder zal voor het afgelopen boekjaar een financieel jaarrekening maken. 
 
Het financiële jaarrekening zal samen met het jaarverslag besproken worden in een 
bestuursvergadering en na goedkeuring gepubliceerd op de website van de Stichting. 
 
De stichting beschikt over 1 bankrekening. 
 Bestuur rekening bij de ABN-AMRO. Van deze rekening hebben 2 bestuursleden een pasje.  
Sinds 2015 kunnen we internetbankieren. Wanneer van deze rekening een overschrijving verricht 
moet worden, moeten minimaal 2 bestuursleden de opdracht accorderen.  
De maandelijkse kosten, zoals de huur voor opslag wordt van deze rekening betaald. 
De bestuursleden mogen zonder dit in een bestuursvergadering te overleggen maximaal een bedrag 
uitgeven van € 100,00 per maand. Het bestuurslid moet hiervoor wel nota’s met verantwoording 
afleggen aan de penningmeester. 
 
 

Het beloningsbeleid 
De Stichting Aman-Iman hanteert geen vacatiegelden voor haar bestuursleden en vrijwilligers. 
Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. 
 
Er worden ook geen vrijwilligersbijdrage uitgekeerd aan de bestuursleden of vrijwilligers. 
Wanneer de Stichting activiteiten organiseert ontvangen alle vrijwilligers een aantal consumpties van 
de Stichting. 
Onkosten die gemaakt worden om naar bijeenkomsten en/of activiteiten te gaan worden eerst 
voorgesteld in een bestuursvergadering.  
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Contactgegevens 

 

Post- en contactgegevens 
Stichting Aman-Iman   Stichting Aman-Iman – secretariaat 
Abakoula Argalaless   Fons Bus 
Heerdergroenweg 43   Oude Bergstraat 8 
6224 JL Maastricht   6416 ES Heerlen 
Nederland    Nederland 
+31 (0)6-20020460   +31 (0)6-33093774 
 

Website en mailadres 
www.aman-iman.nl 
info@aman-iman.nl 
 

Bankgegevens 
ABN AMRO: NL65 ABNA 057.69.16.978 
Ten name van Stichting Aman-Iman Heerlen 
 
 

Kamer van Koophandel 
KvK Zuid-Limburg: 14094163 
 

Fiscaalnummer 
8178 09 338 
 

Statuten 
Notaris Kantoor: Wolfs | Knops notarissen 
Tempsplein 25 
6411 ET Heerlen 
http://www.wolfsknopsnotarissen.nl/home/ 
Referentienummer: R 402 
 

Boekhouder 

 
 

Adviseur / referentie 
BIS - Bureau Internationale Samenwerking (www.bureauinternationalesamenwerking.nl) 
Martine Stoppelenburg - Algemeen directeur 
Postbus 789                                                        info@bureauinternationalesamenwerking.nl  
5000 AT Tilburg                                                  Tel: 013-7518405 

http://www.aman-iman.nl/
mailto:info@aman-iman.nl
http://www.wolfsknopsnotarissen.nl/home/
http://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/
mailto:info@bureauinternationalesamenwerking.nl

