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1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Uno Más het actuele
beleid vast.
Dit beleidsplan is vastgesteld in de oprichtingsvergadering van 13 januari 2016.
Indien nodig zal het beleidsplan jaarlijks worden aangepast.

2. Strategie
2.1 Kernprincipes van Uno Más
Statutaire doelstelling
De doelstelling van Stichting Uno Más is opgenomen in artikel 2 van de statuten
en luidt als volgt.
“De stichting heeft ten doel de hulpverlening, in de ruimste zin van het woord,
aan kinderen en hun gezin in Midden Amerika en meer in het bijzonder
Guatemala. De stichting richt zich daarbij met name op het verstrekken van
studiebeurzen.”
Uno Más betekent niet meer of minder dan “eentje meer”.
Niet nóg een stichting zoals er al veel van zijn, maar een die zich vooral gaat
toeleggen op studiebeurzen voor individuele jongeren, uit arme maar
gemotiveerde families, voor een vervolgopleiding na de basisschool.
Bij de selectie wordt gekeken of ze zich vanuit hun eigen kracht en eigenwaarde
kunnen ontplooien tot gezonde, geschoolde professionals die hun eigen toekomst
een andere wending kunnen geven.
Met haar doelstelling beoogt Uno Más het algemeen belang te dienen.
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Afwezigheid winstoogmerk
Uno Más heeft geen winstoogmerk en streeft niet naar winst omwille van de
winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de
doelstelling van Uno-Mas.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12.3 van de statuten wordt bij besluit van ontbinding de
bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. De bestemming dient zoveel
mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting.
In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo
door de vereffenaars vastgesteld en worden besteed ten behoeve van een ANBI
met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.

3. Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van Uno Más
Stichting Uno Más verricht de volgende werkzaamheden in Guatemala:
 Het verstrekken van studiebeurzen, via lokale organisaties, aan kansarme
jongeren voor de middelbare school met een uitloop via beroepsonderwijs
naar de Universiteit in het Noorden van Guatemala, Alta Verapaz.


Het verstrekken van studiebeurzen aan het project Brillo de Sol voor het
ondersteunen en bevorderen van het onderwijs, gezondheid en kwaliteit
van leven van kinderen met speciale behoeften en handicaps in Guatemala.

 Het ondersteunen van lokale projecten in Guatemala voor schoolmateriaal
in de ruimste zin van het woord. Ook de aankleding van de klaslokalen met
meubilair, kasten om leermiddelen in op te bergen, didactische
leermiddelen, spelletjes, computers, dvd-spelers, microfoons behoren o.a.
tot de mogelijkheden.
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 Het verstrekken van noodhulp voor gezinnen van studenten in de vorm van
voeding en verbetering van de leefomstandigheden.
3.2 Werving en beheer van gelden
Uno Más bereikt via haar website en een reeds bestaand adressenbestand, al een
groot bestaand netwerk van vrienden en geïnteresseerden, die bereid zijn een
steentje bij te dragen voor de educatie van een kind.
Regelmatig zal er een nieuwsbrief verschijnen waarin de voortgang van de
projecten en studenten zal worden gepubliceerd en gevraagd wordt om een
studiebeurs te sponsoren.
Ook scholen zullen benaderd worden om een bijdrage te leveren door b.v. een
sponsorloop of een veiling.
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats;
Uno Más heeft een zakelijke rekening bij de ABN-AMRO bank en het sponsorgeld
komt daarop terecht. De vertegenwoordiger van Uno Más in Guatemala beheert
een bankrekening in Guatemala. De beheerkosten zullen niet meer dan 10%
bedragen.
3.3 Vermogen van Uno Más
Uno Más houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling
van Uno Más.

3.4 Bestedingsbeleid
Uno Más besteedt verkregen inkomsten conform de doelstelling met name aan
de studiebeurzen van de diverse projecten. Een studiebeurs wordt op jaarbasis
gegeven met de wetenschap dat het geld op de bank staat voor de duur van de
studiebeurs, meestal is dat 3 jaar.
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3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 6 van de statuten van Uno Más en haar feitelijke
werkzaamheid, heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen
Uno Más. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van Uno
Más als ware het eigen vermogen.

4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
Twee leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor verrichtte
werkzaamheden en ook geen onkostenvergoeding.
Bestuurslid en uitvoerder van de werkzaamheden van Uno Más, zijnde de
secretaris en penningmeester, woonachtig in Guatemala, ontvangt geen andere
beloning dan een minimale onkostenvergoeding.
De stichting heeft geen personeel in dienst.
4.2 Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van Uno Más wordt gevoerd door het bestuurslid woonachtig in
Guatemala, zijnde de secretaris en penningmeester.
De jaarrekening van Uno Más wordt tevens opgesteld door het bestuurslid
woonachtig in Guatemala, zijnde de secretaris en penningmeester.
4.3 Publicatieplicht
Uno Más voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website:
www.uno-mas.org.
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Tekst voor publicatie op website
Naam:

Stichting Uno Más

RSIN:

856049670

KvK-nummer:

65280644

Postadres:

Postbus 886
5000 AW Tilburg

Email-adres: anamaria@uno-mas.org
Doelstelling
“De stichting heeft ten doel de hulpverlening, in de ruimste zin van het woord,
aan kinderen en hun gezin in Midden Amerika en meer in het bijzonder
Guatemala. De stichting richt zich daarbij met name op het verstrekken van
studiebeurzen.”
Bestuurssamenstelling
Nico Claassen:

voorzitter
nico@uno-mas.org

Ana-Maria Ackermans: secretaris/penningmeester
anamaria@uno-mas.org
Jeroen de Jager:

Algemeen lid met als hoofdtaak de website, social media
en nieuwsbrief
jeroen@uno-mas.org

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor Uno
Más. Ana-Maria Ackermans, die uitvoerder van de stichting in Guatemala is, zal
alleen een minimale onkostenvergoeding ontvangen.
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