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1. Inleiding
Het beleidsplan van Stichting Corantijn voor de jaren 2020 -2024 is een leidraad waarin
de strategie en onze doelstellingen beschreven staan en hoe deze te realiseren.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen het wil nemen om Stichting Corantijn landelijke bekendheid te geven en
geld te verwerven om haar doelstellingen waar te maken.
Stichting Corantijn is opgericht en notarieel geregistreerd op 4 maart 1997 en gevestigd
te Amersfoort.
Op 1 januari 2008 is aan Stichting Corantijn de ANBI status toegekend waardoor
organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van vennootschaps- of
inkomstenbelasting. De stichting hoeft geen erf- en schenkbelasting te betalen.
Het jaarverslag van Stichting Corantijn wordt door een accountant goedgekeurd en is na
goedkeuring voorzien van een beoordelingsverklaring.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.
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2. Organisatie
Het bestuur bestaat uit zes leden die gezamenlijk het beleid bepalen. Het bestuur
bestaat uit vrijwilligers die onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten. Een nieuw
bestuurslid wordt voorgedragen door het bestuur en benoemd door datzelfde bestuur.
Het bestuur bestaat uit:
- 1 voorzitter
- 1 vicevoorzitter
- 1 penningmeester
- 1 secretaris
- 2 bestuursleden
Stichting Corantijn is bereikbaar via telefoon, e-mail, post, sociale media en de website.

2.1 Functieomschrijving
Van alle taken in het bestuur wordt een functieomschrijving weergegeven.
De werkzaamheden worden door de bestuursleden onbezoldigd verricht.

2.1.1 Voorzitter
De voorzitter is eindverantwoordelijk, heeft de dagelijkse leiding en zit de
bestuursvergaderingen voor.
• Bestuursvergadering minimaal 1 x per jaar voorzitten
• Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag

2.1.2 Vicevoorzitter
De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor:
• Bestuursvergaderingen voorzitten c.q. bijwonen
• Plaatsvervanger van de voorzitter
• Voert controles uit voor Portefeuillehouders
• Onderhoudt het contact tussen Stichting NAK Suriname en Stichting Corantijn Nederland
• Portefeuillehouder Structurele Hulp
• Portefeuillehouder Kleinschalige noodhulp
• Portefeuillehouder Commerciële projecten

2.1.3 Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor:
• Bestuursvergaderingen bijwonen
• Financiële administratie voeren o.a. de maandelijkse incasso uitvoeren
• Legt periodiek verantwoording af aan het bestuur
• Financiële cijfers aanleveren bij accountant voor aanmaak van het jaarverslag
• Jaarverslag met de beoordelingsverklaring van de accountant voor publicatie op
de website aanbieden aan de secretaris
• Bereidt in samenwerking met bestuur de jaarlijkse begroting voor
• Portefeuillehouder Administratie
• Portefeuillehouder Budgettering
• Portefeuillehouder Juridische zaken
• Portefeuillehouder Onroerend goed, o.a. verhuur NATSJ-huis
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2.1.4 Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor:
• Bestuursvergaderingen bijwonen, notuleren en uitwerken
• Email beantwoorden/doorsturen naar de andere bestuursleden
• Incassoprogramma maandelijks bijwerken en uitvoeren
• Penningmeester maandelijkse incassodata aanleveren
• Contact leggen met donateurs ingeval van problemen met o.a. de incasso, etc.
• Websites, o.a. Stichting Corantijn, Kennisbank Filantropie en GeefGratis beheren
• Relatiebeheer (vaste) sponsoren met betrekking tot materiaal en geld
• Portefeuillehouder In- en externe communicatie
• Portefeuillehouder Depot Lelystad
• Portefeuillehouder Redactie
• Portefeuillehouder Acties, uit te zetten bij de districtscoördinatoren
• Portefeuillehouder In – en externe fondsenwerving
• Portefeuillehouder Public Relations
• Portefeuillehouder Financieel Adoptieplan
• Portefeuillehouder Districtscoördinatoren
• Portefeuillehouder Onderwijsproject

2.1.5 Bestuurslid 1
Bestuurslid 1 is verantwoordelijk voor:
• Bestuursvergaderingen bijwonen
• Plaatsvervangend Portefeuillehouder Depot Lelystad
• Portefeuillehouder Containers

2.1.6 Bestuurslid 2
Bestuurslid 2 is verantwoordelijk voor:
• Bestuursvergaderingen bijwonen
• Portefeuillehouder Verhuur kinderdagverblijfruimten
• Portefeuillehouder Nieuwe projecten
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3. Missie
Stichting Corantijn is een initiatief van de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK) in Nederland.
De doelstelling is het verlenen van diaconale hulp ongeacht kleur, ras, seksuele
geaardheid of geloof. Daar wordt onder verstaan: een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de lokale bevolking binnen Suriname op geestelijk, sociaal, medisch en
onderwijskundig gebied. De stichting werd in 1997 opgericht onder de naam APS.
Vanwege onder andere het werkgebied is de naam van de stichting omgedoopt tot
Stichting Corantijn.
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4. Visie
Stichting Corantijn is opgezet om:
• onze hulpbehoevende medemens in Suriname een steun in de rug te geven door
onder andere het versturen van hulpgoederen.
• Jongeren te ondersteunen om verder te studeren op middelbaar, hoger en
universitair niveau zodat zij een toekomst kunnen opbouwen en zo hun familie tot
steun te kunnen zijn
• Kinderen die meervoudig gehandicapt, (half-)wees, onder voogdij vallen, AIDS
hebben of met HIV besmet zijn via, een financieel adoptieplan te ondersteunen
waardoor zij door middel van betere voeding, medische zorg en (aangepast)
onderwijs een veilige en betere toekomst in het vooruitzicht hebben
• Instellingen zoals kinderhuizen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen te
ondersteunen met (medische) materialen zodat zij de min- en onvermogende hulp
kunnen bieden
• Incidentele humanitaire projecten op onderwijskundig, sociaal en medisch gebied
opzetten en begeleiden
Stichting Corantijn richt haar focus op duurzame en economische projecten in Suriname.
Dit doet zij zonder winstoogmerk. Eventuele inkomsten uit deze projecten worden, nadat
alle gemaakte kosten zijn verrekend, weer gebruikt worden voor toekomstige lokale
projecten die, indien van toepassing, arbeidsplaatsen genereren voor de lokale bevolking.
Door de vergrijzing ontvangen goede doelen minder inkomsten. Om het voortbestaan
van Stichting Corantijn ook in de toekomst te garanderen is er voor gekozen om in deze
projecten een samenwerking aan te gaan met gelijkgestemde organisaties.
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5. Evaluatie beleidsplan 2014-2019
In dit hoofdstuk worden de in het beleidsplan 2014-2019 beschreven doelen geëvalueerd.

5.1 Financieel Adoptieplan
Het Financieel Adoptieplan, waarin maandelijks financiële hulp van financieel adoptieouders in
Nederland, Duitsland en Luxemburg 1 op 1 naar zeer behoeftige kinderen gaat, is uitgevoerd
zoals aangegeven.
Wel is het aantal kinderen dat gebruikmaakt van deze ondersteuning tussen 2014 en
2019 afgenomen, van 41 in 2014 naar 33 in 2019, doordat:
- Voogdijkinderen de leeftijdsgrens van 21 jaar hebben bereikt.
- Financieel adoptieouders door economische redenen c.q. overlijden de adoptie hebben
beëindigd
- Kinderen en jongvolwassenen die ondersteuning ontvangen zijn verhuisd c.q.
overleden

5.2 Kinderdagverblijf ‘t Arkje
Het kinderdagverblijf ’t Arkje in Paramaribo heeft in 2018 wegens bedrijfseconomische redenen
haar deuren gesloten. De kosten versus de baten hebben zich in de tijd dat het actief was
zodanig verslechterd dat het economisch gezien niet meer verantwoord was om het voort te
blijven zetten.
Stichting Corantijn heeft dit project geëvalueerd en besloten om geen eigen kinderdagverblijf
meer te runnen, maar voortaan anderen te helpen bij het opzetten van een kinderdagverblijf.
Sinds 2018 doet zij dit door ruimten te faciliteren, zie 6.2.

5.3 Makandra Welbedacht
Stichting Corantijn had het plan om een multifunctioneel gebouw op Welbedacht te realiseren.
In 2016 begon de bouw en medio 2017 is het gebouw opgeleverd. Hierin is een loodsverkoop
gestart, genaamd “Makandra”. Minder draagkrachtige gezinnen in Suriname kunnen hier, tegen
een zeer gunstige prijs, betaalbare kinderkleding, schoolmateriaal en kinderleesboeken kopen.
Voor de lokale bevolking zouden drie bescheiden arbeidsplaatsen beschikbaar komen.
Uiteindelijk bleken twee arbeidsplaatsen voldoende te zijn.
Project is succesvol gerealiseerd.

5.4 Sociale woningbouw Welbedacht
Samen met de Duitse organisatie NAK-karitativ had Stichting Corantijn in 2016 het plan opgevat
om op Welbedacht sociale woningbouw te realiseren. Er zijn zeven woningen gebouwd, door
NAK-karitativ vijf, de Nieuw-Apostolische Kerk één en Stichting Corantijn één.
Medio 2017 zijn de woningen opgeleverd en tot op heden zijn ze verhuurd. NAK-karitativ heeft
de door haar gerealiseerde woningen aan Stichting Corantijn geschonken.
Het beheer en onderhoud van de woningen voorziet in een aantal arbeidsplaatsen voor de lokale
bevolking.
Dit project is uitgevoerd volgens plan.

Beleidsplan 2020-2024 Stichting Corantijn

8

LAAT SURINAME WETEN WAAR UW

LIGT

5.5 Permanente containeropslag Welbedacht
Goederen, ontvangen via de structurele hulp, werden voorheen in de container waarmee ze
naar Suriname waren vervoerd opgeslagen. Hierin werden ze soms vochtig.
Om dit te verbeteren heeft Stichting Corantijn in 2018 een loods aangeschaft die als magazijn
fungeert. Goederen worden nu droog en gesorteerd opgeslagen.
Dit magazijn staat permanent achter “Makandra” opgesteld.
Hiervandaan worden de dozen en pakketten naar Paramaribo en de binnenlanden verdeeld.
Goederen bestemd voor de loodsverkoop “Makandra” worden in dit magazijn opgeslagen.
Project is uitgevoerd.

5.6 Opbaarhuisje Balingsoela
In Balingsoela heeft Stichting Corantijn, samen met NAK-karitativ, begin 2017 een
opbaarhuisje gerealiseerd zodat familie eerbiedwaardig en in een privésfeer afscheid kan
nemen van een dierbare.
Na evaluatie van dit project is gebleken dat er geen gebruik wordt gemaakt van het opbaarhuisje.
Ouderen willen, in tegenstelling tot de wens van de jongeren, toch op de oude manier worden
begraven.
In 2020 zal Stichting Corantijn besluiten wat er in de toekomst met dit huisje wordt gedaan.
De inrichting van het opbaarhuisje is inmiddels verhuisd naar het dorpshuis in Brownsweg.
Dit dorpshuis heeft Stichting Corantijn samen met NAK-karitativ in 2019 gebouwd. Hierin is ook
een rouwruimte gerealiseerd.
Project is voltooid echter de bestemming zal in 2020 gewijzigd worden.

5.7 Speeltuin Balingsoela
De speeltuin in Balingsoela heeft Stichting Corantijn, samen met NAK-karitativ, in het 2de
kwartaal van 2017 gerealiseerd. Er zou door dorpsbewoners toezicht worden gehouden maar dit
heeft men niet gedaan. Hierdoor hebben er vernielingen plaatsgevonden en zijn er zaken
ontvreemd.
Project is gerealiseerd echter het heeft niet dat gebracht wat Stichting Corantijn verwachtte.
In 2020 zal bepaald worden wat er met de speeltuin wordt gedaan.

5.8 Multifunctioneel Centrum Balingsoela
Een bestaand gebouw is in 2018 verbouwd zodat het multifunctioneel ingezet kan worden. Het is
in drie delen verdeeld.
Het voorste deel was ingericht als jeugdclub met een bibliotheek, dvd-speler om films te bekijken
en een computerruimte met wifi aansluiting.
In het middelste deel zou door de kerk een ruimte gebruikt worden om zondagsschool- en
godsdienstonderwijs te geven. Hier zijn ook twee appartementen gerealiseerd voor verhuur aan
onderwijzeressen die lesgeven op de basisschool in Balingsoela.
Het achterste deel, met eraan gekoppeld een stuk land van 2.500 m2 groot, zou ingericht
worden als landbouwbedrijf. Dit zou verhuurd worden om bijvoorbeeld chilipepers te
verbouwen en te verwerken tot eindproducten.
Stichting Corantijn heeft dit project geëvalueerd. Van de jeugdclub in het voorste deel
werd weinig tot geen gebruik gemaakt. Dit voorste én het middelste deel van het
gebouw, inclusief de twee appartementen, zijn verhuurd aan de Stichting Medische
Zending Primary Health Care Suriname. De appartementen om twee verpleegkundigen te
huisvesten en de rest van de ruimte voor het runnen van een polikliniek.
Dit project is uiteindelijk, na aanpassing van de vooraf bedachte bestemming,
merendeels succesvol gebleken. Voor het achterste deel van het gebouw met
bijbehorende grond zal in 2020 of later een bestemming worden gezocht
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Het beheer en onderhoud van het multifunctioneel centrum voorziet in een aantal
arbeidsplaatsen voor de lokale bevolking.

5.9 Dorpshuis Brownsweg
In 2019 heeft Stichting Corantijn, samen met NAK-karitativ, het houten kleine dorpshuis in
Brownsweg vervangen door een groter stenen gebouw. In het nieuwe dorpshuis is een
rouwruimte gerealiseerd waarin familie eerbiedwaardig en in een privésfeer afscheid kan nemen
van een dierbare. De inrichting van het opbaarhuisje in Balingsoela in verhuisd naar Brownsweg.
Stichting Corantijn ziet dat het dorpshuis veel wordt gebruikt door de vrouwenvereniging om
haar activiteiten te houden, de dorpsoudsten houden er hun vergaderingen en er worden
bijeenkomsten gehouden door en voor de dorpsbewoners.
Een succesvol uitgevoerd project.

5.10 Onderwijsproject
Sinds 2017 heeft Stichting Corantijn jaarlijks de intentie om, bij voldoende financiële middelen,
twee tot drie scholen op te knappen.
In de jaren 2017-2019 is onderstaande gerealiseerd:
2017:
• Er is een container aangeschaft en geladen met schoolmeubilair naar Suriname vervoerd.
• Stichting Corantijn heeft, mede door een schenking van Stichting SuriFlevo, de volgende
scholen opgeknapt, van ‘nieuw’ schoolmeubilair voorzien en alle leerlingen een rugzak met
schoolmateriaal geschonken:
o O.S. Afobaka in Dankbaarkondre
o O.S. Bakkie in Alliance
o EBGS Balingsoela in Balingsoela
2018:
• O.S. Dijkveld in Paramaribo is aan de buitenzijde geschilderd, er is ‘nieuw’ schoolmeubilair
gebracht, desktop computers geschonken en alle leerlingen hebben een rugzak met
schoolmateriaal ontvangen.
• LBO Witsant heeft voor een leslokaal ‘nieuw’ schoolmeubilair gekregen
2019:
• Twee containers zijn aangeschaft en gevuld met schoolmeubilair op transport naar
Suriname gezet voor de in 2020 op te knappen scholen.
• De technische ruimte van LBO Witsanti in Witsanti is van tekentafels voorzien.
Andere zaken die vanuit het onderwijsproject zijn uitgevoerd:
• Fiets aan een student geschonken (2017)
• Geschonken fiets aan een student laten opknappen (2018)
• Laptop geschonken aan een student (2018)
• Vervolgstudie student bekostigd (2018)
• Fiets aan een student geschonken (2019)
• Vier kinderen die thuis grote armoede ondervinden hebben een rugzak met schoolmateriaal
ontvangen en krijgen gedurende hun schooltijd een aantal keer in de week een goed ontbijt
en lunch (2019)
• Laptop geschonken aan een studente (2019)
• O.S. Nieuw Amsterdam in Nieuw-Amsterdam een nieuwe printer en een paar pakketten
printpapier geschonken zodat lessen uit schoolboeken kunnen worden gekopieerd. De
overheid deelt veel te weinig lesboeken uit voor leerlingen (2019)
Het besluit van Stichting Corantijn om een onderwijsproject te starten heeft goed uitgepakt. Er
is een grote behoefte aan deze vorm van hulp. Mits er voldoende financiële middelen zijn, zal
dit project worden voortgezet in de komende jaren.
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5.11 Structurele hulp
Stichting Corantijn had het plan om in de jaren 2014-2019 jaarlijks drie tot vier 74 kuub
containers te sturen naar Suriname.
Deze hulp is gerealiseerd. Onderstaand een weergave van het jaarlijks aantal containers:
2014: 3
2015: 3
2016: 3
2017: 3
2018: 5
2019: 3

5.12 Kleinschalige noodhulp
Vanuit ons magazijn op Welbedacht is in de jaren 2014-2019, waar nodig, direct noodhulp
verleend in de vorm van materiaal of door directe aanschaf van de benodigde goederen in
Suriname.
Gelukkig hebben er zich in deze periode geen natuurrampen in Suriname voorgedaan.
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6. Doelstellingen
Onderstaand is beschreven welke doelstellingen Stichting Corantijn heeft en hoe men die
realiseert. We streven ernaar om de aan ons geschonken gelden en materialen op een integere
manier in te zetten voor de hulp aan de hulpbehoevende medemens in Suriname.
Eindverantwoording wordt afgelegd door middel van een jaarverslag en publicatie op website
(ANBI) en sociale media, in het magazine “Onze Familie” en door onze activiteiten te
beschrijven op onze website.
Onderstaand een korte weergave van hulp die Stichting Corantijn levert:
- Financieel Adoptieplan
- Ruimte faciliteren om een kinderdagverblijf op te zetten
- Duurzame en economische projecten realiseren zonder winstoogmerk.
- Onderwijsproject
- Structurele hulp
- Hulp bij calamiteiten
- Acute kleinschalige hulp/Noodhulp
Buiten de scope van Stichting Corantijn valt:
- Structurele hulp die de exploitatie van een instelling langdurig blijft ondersteunen
- Het verstrekken van microkredieten/leningen

6.1 Financieel Adoptieplan
Het Financieel Adoptieplan behelst maandelijks financiële hulp aan zeer behoeftige kinderen,
zoals
- Meervoudig gehandicapte kinderen
- HIV besmette kinderen
- Kinderen met AIDS
- Voogdijkinderen, dit betreft wezen, half-wezen en kinderen waarvan de ouders uit de
ouderlijke macht zijn gezet, t/m 21 jaar
- Kinderen die in een heil pedagogisch centrum verblijven
Bovengenoemde doelgroep wordt in Suriname begeleid door een stichting. We maken
grotendeels gebruik van hun vaardigheden en kennis om deze kinderen te ondersteunen. Op
kleinschalige wijze kunnen we deze kinderen ondersteunen zonder gebruik te maken van deze
stichting.
Deze kinderen wordt ondersteuning geboden in de vorm van:
- Voedselpakketten
- Medische zorg
- Schoolgeld/uniformen
- Kledingverstrekking
- Bij voogdijkinderen: een jaarlijks dagje uit
Verder wordt een kleine groep van kinderen en jongvolwassenen, al of niet met een lichte
beperking en wonende bij hun ouders, financieel ondersteund omdat hun familie onvoldoende
financiële middelen hebben.
De ondersteuning wordt gerealiseerd doordat donateurs in Europa de kinderen 1 op 1
ondersteunen middels een maandelijkse financiële bijdrage van € 15,- per kind.
Jaarlijks ontvangt de donateur een foto van het kind waarvoor financieel wordt bijgedragen
met daarbij een korte beschrijving over hoe het op dat moment met dit kind gaat.
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6.2 Ruimte beschikbaar stellen aan kinderdagverblijven
Stichting Corantijn helpt bij het opzetten van kinderdagverblijven door ruimte te faciliteren.
Hierdoor worden moeders/ouders in staat gesteld om te werken terwijl hun kinderen een veilig
onderkomen wordt geboden.
In aanmerking voor de beschikbare ruimten komen kinderdagverblijven die kinderen op een
veilige manier en op een liefdevolle wijze opvangen en begeleiden.

6.3 Uitbreiding logistiek centrum Welbedacht
Achter “Makandra” staat permanent een magazijn waar goederen, ontvangen via de
structurele hulp, droog en gesorteerd worden opgeslagen.
Van hieruit worden de dozen en pakketten naar Paramaribo en de binnenlanden verdeeld. Ook
goederen bestemd voor “Makandra” worden hier opgeslagen.
De vraag naar meubels stijgt in Suriname. Derhalve is besloten om in 2020 een tweede loods
aan te schaffen om ze in op te slaan en van waaruit ze zullen worden gedistribueerd.
In 2020/21 zal tussen de twee loodsen een overkapping gerealiseerd worden waar fietsen
komen te staan voor verhuur en/of verkoop.

6.4 Appartementen Welbedacht
Het plan is om op Welbedacht, tussen het gebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk en de
eerste woning van de sociale woningbouw, vier tweekamerappartementen te bouwen. Er is
veel vraag naar permanente en tijdelijke woonruimte. Het bestuur buigt zich de komende tijd
over dit project om te bezien of de bestemming van deze woningen permanent of tijdelijk
wordt.

6.5 Parkeerplaatsen Welbedacht
Op Welbedacht vindt de loodsverkoop “Makandra” plaats. Verder realiseert de NieuwApostolische Kerk aan de entree van het terrein een kerkgebouw.
In 2020 zullen voor zowel bezoekers aan “Makandra” alsook voor bezoekers aan het
kerkgebouw parkeerplaatsen worden aangelegd. De kosten zullen 50/50 door het
kerkgenootschap en Stichting Corantijn worden gedragen.

6.6 Woning Balingsoela
Het voormalig opbaarhuisje in Balingsoela wordt, zoals in 5.6 beschreven, niet gebruikt door
de dorpsbewoners.
Stichting Corantijn heeft besloten het huisje in 2021 om te bouwen tot een sociale
huurwoning. Het beheer en onderhoud van de woning zal voorzien in werkgelegenheid voor de
lokale bevolking.

6.7 Speeltuin Tapoeripa
De speeltuin die in Balingsoela was opgebouwd, zie 5.7, wordt verplaatst naar Tapoeripa.

6.8 Onderwijsproject
Jaarlijks heeft Stichting Corantijn de intentie om, bij voldoende financiële middelen, twee tot
drie scholen op te knappen. Na inspectie van een schoolgebouw en, indien aanwezig,
bijbehorende gebouw(en), schoolmeubilair en schoolplein wordt er, in overleg met de school,
bepaald wat er opgeknapt moet worden.
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Dit kan het volgende inhouden:
- Binnen- en buitenzijde van het schoolgebouw, en indien aanwezig, en omringende
gebouw(en) gaten dichten en schilderen
- Gaas van vensters vervangen
- Deuren repareren of vervangen
- Sanitair repareren of vervangen
- Tegelwerk vervangen
- Elektra repareren of vervangen of realiseren indien het niet aanwezig is
- Watervoorziening repareren of vervangen of realiseren indien het niet aanwezig is
- Opvullen en egaliseren schoolplein
- Schoolpleininrichting om te kunnen spelen of uit te rusten
- Lokalen voorzien van ‘nieuw’ schoolmeubilair en een bureau voor de leerkracht
- Leerlingen van een rugzak met schoolmateriaal geven
- Het kantoor van de leerkrachten inrichten met ‘nieuw’ meubilair, een computer en printer
In Nederland wordt ‘nieuw’ schoolmeubilair ingezameld en per container naar Suriname
vervoerd. Leerkrachten en de ouders van de leerlingen worden gestimuleerd om mee te helpen
waardoor men meer betrokken raakt bij de school. De werkzaamheden worden verricht door
lokale aannemers en hun arbeiders waardoor Stichting Corantijn de lokale economie
stimuleert.

6.9 Structurele hulp
Stichting Corantijn biedt structurele hulp in de vorm van het verzenden van jaarlijks drie tot
vier 74 kuub containers naar Suriname.
Werkzaamheden met betrekking tot de goederen die wij vervoeren zijn:
- Inzamelen goederen
- Opslaan goederen in ons depot te Lelystad
- Transport van de goederen naar Suriname
- Opslag goederen in het magazijn op ons terrein in Welbedacht
- Verdelen van de goederen in Suriname naar Paramaribo en de binnenlanden waarvan
een deel intern (NAK) en een deel extern. De verdeling wordt per container bepaald op
basis van een opgave van bij voorkeur gewenste goederen.
(Medische) hulpgoederen verkrijgt Stichting Corantijn op de volgende wijze:
- Inzamelacties binnen de NAK
- Landelijke acties met een thema uitzetten binnen de NAK en daarbuiten zoals de
voedselpakketactie, kaarsvetactie, rugzakkenactie, etc.
- Benaderen van bedrijven c.q. ziekenhuizen en particulieren
- Acties vermelden op de website
- Vaste sponsoren benaderen

6.10 Kleinschalige noodhulp
Vanuit ons logistiek centrum op Welbedacht in Suriname kan Stichting Corantijn direct
noodhulp verlenen in de vorm van materiaal of door directe aanschaf van de benodigde
goederen in Suriname. Voorbeelden zijn:
• Leveren van schoolmeubilair ingeval een kind niet naar school kan gaan vanwege het
niet aanwezig zijn van een tafel en stoel
• Een medisch hulpmiddel kunnen verstrekken aan een persoon die daar per direct om
verlegen is
• Direct een (medisch) hulpmiddel vervangen als dit zodanig kapot is dat dit niet meer te
repareren valt
• Eerste hulp bij natuurrampen, zoals overstromingen, orkanen, etc., te denken valt aan
tenten, stoelen, matrassen, kleding, etc.
• Etc.
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7. Fondsenwerving
Om de doelen van Stichting Corantijn te financieren is geld nodig. Om aan de benodigde
financiën te komen zet Stichting Corantijn onderstaande middelen in:
- Vaste donateurs, door middel van incasso’s
- Ontvangst van eenmalige donaties
- Opname van Stichting Corantijn als goed doel in het testament via een erfstelling of
een legaat
- Ontvangst van notariële schenkingen
- Ontvangst van periodieke schenkingen
- Financieel Adoptieplan ontvangt maandelijks een financiële bijdrage voor een kind van
de financieel adoptief ouder
- Verkoop van zelfgemaakte attributen, zoals kaarten, cadeauartikelen, etc., zowel
intern NAK als extern
- Fondsenwerven door als goed doel aanwezig te zijn bij concert- en/of kooruitvoeringen
- Aanmelden van Stichting Corantijn op donatieplatfora zoals Geef.nl
- Specifieke acties uitgevoerd door derden zoals zangkoren die een bijdrage voor
Stichting Corantijn vragen, CD verkoop, vogeltaartenverkoop, etc.
- Sparen via de website voor het project “transport jaarlijkse 3e container”
- Vermelden van het IBAN nummer en website in de (email)correspondentie
- Media aandacht zoeken door artikelen in het tijdschrift “Onze Familie” (NAK), “Unsere
Familie” (NAK), kranten, radio, etc.
- Direct Marketing, swappen
- Inzet van de sociale media via Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
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8. Public Relations
Stichting Corantijn maakt op diverse manieren contact met haar publiek zoals haar
(toekomstige) donateurs, (toekomstige) sponsoren.
Via de website van Stichting Corantijn en via de media (Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn), krant, radio en magazine “Onze Familie” wordt regelmatig gerapporteerd over
activiteiten en de behaalde resultaten.
Desgevraagd geeft Stichting Corantijn ook presentaties.
Onderstaand een opsomming van de manieren waarop Stichting Corantijn onder de aandacht
komt/zou kunnen komen:
- Website
- Radio (landelijk, regionaal)
- Televisie (landelijk, regionaal, intern NAK)
- Beursbezoeken
- Op markten staan (jeugddag, seniorendag, extern NAK)
- Informatiestand bij concert- en/of kooruitvoeringen
- Media, artikelen in de landelijke/lokale pers en de NAK pers (“Onze Familie” en “Unsere
Familie”)
- Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
- Kalender NAK
- Vermelding op andere websites (Kennisbank Filantropie, GeefGratis, websites van onze
vaste sponsoren)
- Vermelden van onze vaste sponsoren op onze website
- Uitzetten van publieksvriendelijke acties zoals bijvoorbeeld kaarsvet verzamelen
- Reclame-uiting op auto’s, etc.
- Visitekaartjes uitdelen
- Flyers uitdelen en op vaste plekken neerleggen zoals intern NAK in de kerkgebouwen,
extern NAK bij markten, concerten, etc.
- Posters intern NAK en extern
- Bedrijfsleven benaderen:
• verstuur uw kerstkaarten digitaal en schenk uw besparing (aftrekbaar) aan
Stichting Corantijn
• koop onze kerstkaarten
• schenk ons geld/goederen
• etc.
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9. Kostenbegroting
In de kostenbegroting worden voor de doelstellingen van Stichting Corantijn en allerlei andere
zaken bedragen gereserveerd.
De portefeuillehouder is verantwoordelijk en legt periodiek verantwoording af aan het bestuur.
De voorzitter is altijd eindverantwoordelijk.
Jaarlijks stelt het bestuur de kostenbegroting vast aan de hand van het jaarplan en daarmee
de specifieke budgetten.
Lopende en toekomstige projecten:
Nr.
Project
6.1

Financieel Adoptieplan

6.2

Ruimte beschikbaar stellen aan
kinderdagverblijven
Uitbreiding logistiek centrum Welbedacht

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Appartementen Welbedacht
Parkeerplaatsen Welbedacht
Woning Balingsoela
Speeltuin Tapoeripa
Onderwijsproject
Structurele hulp incl. ondersteuning in
Suriname excl. container
onderwijsproject
Kleinschalige noodhulp

Kosten specifieke portefeuilles:
Nr.
Portefeuille
9.2.1
9.2.2

Reis- en verblijfkosten Suriname
Depot Lelystad

9.2.3
9.2.4

Public Relations
Makandra Welbedacht

Begroot
bedrag in €
0,-

Jaar

Portefeuillehouder

2020

Secretaris

0,-

2020

Bestuurslid 2

14.000,4.000,39.000,2.800,4.250,500,11.500,23.000,-

2020
2021
later
2020
2021
2020
2020
2020

Vicevoorzitter

7.500,-

2020

Vicevoorzitter

Begroot
bedrag in €
2.000,15.000,-

Jaar

Portefeuillehouder

2020
2020

1.000,6.000,-

2020
2020

Penningmeester
Secretaris/
Bestuurslid 1
Secretaris
Vicevoorzitter

Vicevoorzitter
Vicevoorzitter
Vicevoorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Vicevoorzitter

9.1 Toelichting begroting lopende en toekomstige projecten
In onderstaande paragrafen wordt per project een toelichting gegeven op de kostenbegroting.
Van de genoemde projecten is in hoofdstuk 6 een beschrijving te vinden.

9.1.1 Financieel Adoptieplan (6.1)
Ieder jaar worden 32 (telling 2020) kinderen en jongvolwassenen (meervoudig beperkten,
voogdijkinderen en hiv/aids kinderen) ondersteund via het financieel adoptieplan. Deze
kinderen en jongvolwassenen hebben zeer veel zorg nodig en/of leven in erbarmelijke
omstandigheden.
Gemiddeld is hier een bedrag van € 7.200,- mee gemoeid.
Omdat deze post 1 op 1 gefinancierd wordt door de financieel adoptieouders in
Nederland, Duitsland en Luxemburg is hiervoor geen bedrag in de begroting opgenomen.
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9.1.2 Ruimte beschikbaar stellen aan kinderdagverblijven (6.2)
Momenteel heeft Stichting Corantijn geen plannen om nieuwbouw te plegen of een gebouw te
renoveren waarin een ruimte beschikbaar die geschikt is voor het faciliteren van een
kinderdagverblijf.
Derhalve is deze post met € 0,- in de begroting opgenomen.

9.1.3 Uitbreiding logistiek centrum Welbedacht (6.3)
Voor de bouw van een tweede magazijn en het realiseren van een overkapping voor een
fietsenstalling tussen het reeds gerealiseerde magazijn en het tweede magazijn is € 18.000,gebudgetteerd. Een bedrag van € 14.000,- is voor aanschaf van de loods in 2020 en € 4.000,- is
voor de bouw van de fundering en opbouw van de overkapping in 2021.

9.1.4 Appartementen Welbedacht (6.4)
Tussen het gebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk en de eerste woning op het terrein van de
sociale woningbouw zullen, indien dit project door het bestuur wordt goedgekeurd, in de
toekomst vier tweekamerappartementen worden gebouwd.
Op dat moment zal hiervoor € 39.000 in de begroting worden opgenomen.

9.1.5 Parkeerplaatsen Welbedacht (6.5)
In 2020 zullen voor zowel bezoekers aan “Makandra” alsook voor bezoekers aan het kerkgebouw
van de Nieuw-Apostolische Kerk parkeerplaatsen worden aangelegd.
Stichting Corantijn heeft haar deel van de parkeerplaatsen € 2.800,- begroot.

9.1.6 Woning Balingsoela (6.6)
Voor de verbouwing van het opbaarhuisje in Balingsoela tot een sociale huurwoning in 2021 is,
indien dit project door het bestuur wordt geaccordeerd, € 4.250,- gebudgetteerd.

9.1.7 Speeltuin Tapoeripa (6.7)
Het budget om de speeltuin in Balingsoela te verplaatsen naar Tapoeripa is vastgesteld op € 500,-

9.1.8 Onderwijsproject (6.8)
Jaarlijks probeert Stichting Corantijn, mits er voldoende financiële middelen zijn, twee tot drie
scholen op te knappen in haar onderwijsproject. Deels bekostigt zij dit uit haar begroting en
deels wordt er een actie uitgezet. Voor het totale project staat € 11.500,- gereserveerd.
Opknappen scholen
Afhankelijk van de staat waarin een school verkeerd kost het opknappen van een school
gemiddeld € 5.000,- tot € 10.000,-. Voor twee tot drie scholen moet dus rekening worden
gehouden met € 10.000,-/€ 20.000,- tot € 15.000,-/€ 30.000,-.
In de begroting is voor het opknappen van scholen € 7.500,- vermeld.
Rugzakken
De rugzakken met schoolmateriaal, die in Nederland door middel van een actie worden
ingezameld, worden aan de leerlingen geschonken.
Stichting Corantijn heeft hier, naast het transport in Nederland en naar Suriname, verder geen
kosten aan.
Schoolmeubilair
Het ophalen van ‘nieuw’ schoolmateriaal bij scholen in Nederland brengt vervoerskosten met
zich mee.
Container
Om de rugzakken en schoolmeubilair naar de opgeknapte scholen in Suriname te sturen wordt
een container aangeschaft en verstuurd. In Suriname wordt deze vanuit de haven eerst naar
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het logistieke centrum in Welbedacht gebracht en vandaaruit verdeeld over de betreffende
scholen.
In het totaalbedrag van de begroting is voor het vervoer €4.000,- gebudgetteerd.

9.1.9 Structurele hulp (6.9)
Deze hulp bestaat uit de aanschaf en kosten van vervoer van containers met (medische)
hulpgoederen naar Suriname, ondersteuning in de studiekosten van een studente en
ondersteuning in onze werkzaamheden in Suriname door Harvey Sanredjo.
In totaal is hiervoor € 23.000,- in de begroting opgenomen.
Containers:
Het vervoer van een container vanaf ons depot in Lelystad naar de haven in Paramaribo
kost gemiddeld € 2.750,- (Jordex) + € 620,- (Hellingman Transport B.V.). De derde
jaarlijkse container wordt via ons project op de website bij elkaar gespaard en levert,
mits dit bedrag door donateurs verzameld is, € 5.000,- op.
Aanschaf van vier eigendomscontainers kost ca. € 6.000,- (Hellingman Transport B.V.).
Kosten van het vervoer van de container van de haven in Paramaribo naar onze
opslagplaats in Welbedacht wordt grotendeels bekostigd uit de verkoop van de
eigendomscontainers.
In de begroting zijn de kosten van vier jaarlijkse containers meegenomen, € 20.000,-.
Ondersteuning Harvey Sanredjo:
Onze werkzaamheden in Suriname worden mede mogelijk gemaakt door het werk dat
Harvey Sanredjo voor ons doet, zijnde:
- lossen van de container
- sorteren en opslag van de hulpgoederen in ons noodmagazijn
- distribueren van de hulpgoederen naar de diverse instellingen
- ad-hoc werkzaamheden
Hij ontvangt hiervoor momenteel een maandelijkse vergoeding van € 150,-.
Wellicht dat dit in de toekomst verhoogd wordt naar € 250,Hiervoor wordt € 3.000,- in de begroting opgenomen.
Ondersteuning studenten:
Studente Shiona Kasim ontvangt maandelijks een ondersteuning van € 40,- voor haar
studie. Jaarlijks kost dit € 480,-.
Deze post wordt 1 op 1 gefinancierd door een sponsor in Nederland waardoor hiervoor
geen bedrag in de begroting is opgenomen.

9.1.10 Kleinschalige noodhulp (6.10)
Voor kleinschalige noodhulp staat jaarlijks € 7.500,- begroot.

9.2 Toelichting portefeuillebegroting
In onderstaande paragrafen wordt per portefeuille, die in hoofdstuk 2, Organisatie,
toegeschreven zijn aan de betreffende bestuursleden, een toelichting gegeven op de
kostenbegroting.

9.2.1 Portefeuille reis- en verblijfkosten Suriname
Een aantal maal per jaar zullen leden van het bestuur, indien noodzakelijk, een bezoek
aan de projecten in Suriname brengen. Hiervoor staat € 2.000,- in de begroting gepland.
Bezoeken aan Suriname dienen geaccordeerd te worden door de voorzitter.
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9.2.2 Portefeuille Depot Lelystad
Het depot in Lelystad, waar Stichting Corantijn haar hulpgoederen in Nederland inzamelt,
verwerkt en opslaat, wordt gehuurd voor € 5.000,- per jaar. De kosten van inpak- en
kantoorartikelen, consumpties en bijeenkomsten worden geschat op € 1.000,-.
In 2020 zullen er wat aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden, de inschatting van de
te maken kosten zijn ongeveer € 4.000,Het ophalen van goederen met onze Mercedes Benz Sprinter 313 CDI kost jaarlijks € 5.000,en behelst kosten van verzekering, wegenbelasting, afschrijving, onderhoud en reparaties en
brandstof.
De totale kosten van € 15.000,- worden in de begroting opgenomen.

9.2.3 Portefeuille Public Relations
Voor Public Relations worden kosten gemaakt zoals:
- Visitekaartjes
- Flyers
- Posters
- Huur informatiestand concert- en/of kooruitvoeringen
- Huur marktkramen
- Kantoorartikelen zoals briefpapier, enveloppen en portokosten
- Reclame uitingen
Hiervoor wordt een bedrag van € 1.000,- in de begroting opgenomen.

9.2.4 Makandra Welbedacht
In Makandra op Welbedacht vindt de loodsverkoop van Stichting Corantijn plaats.
Dit brengt kosten met zich mee, zoals:
Personeelskosten
Kosten nutsvoorzieningen
Aanschaf kantoorartikelen
Onderhoudskosten
Afschrijving
Extra inrichtingskosten
Etc.
Hiervoor is € 6.000,- in de begroting opgenomen.
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Bijlage

De bestuurssamenstelling van Stichting Corantijn bestaat in 2020 uit de volgende personen
met vermelding van de door hen uit te voeren functies:
Naam
Rainer Storck
Ruud Vis
Richard Steunebrink
Marion van Berkum
Peter Koerts Meijer
Willem Scherpenzeel

Functie
Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid 1
Bestuurslid 2
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