
 
 
 
 

Beleidsplan Stichting Albanie Comité  
 
 
Doelstelling 
 
De Stichting biedt hulp aan de allerarmsten in Albanië. Door middel van voedselhulp, kleding, onderwijs, 
medicijnen, renovaties en het Woord proberen wij het leven van velen dragelijk te maken. De kernregio waar de 
stichting actief is omvat de Albanese bergdorpen Mushqeta, Krrabë, Ibë en Skutërrë. Het totale werkgebied is 
ongeveer zo groot als ´t Gooi. 
 
Missie en Visie 
 
We zijn geraakt door de nood van de mensen in Albanië. Er is daar zo weinig perspectief en er zijn zo weinig 
middelen om een dragelijk leven te leiden, daar willen we wat aan doen! We worden hierbij gedreven door 
christelijke naastenliefde. De volgende Bijbeltekst is de drijfveer waarop onze stichting draait: Psalm 72:71a:  Zijn 
naam zal voor eeuwig blijven;zolang de zon er is, wordt Zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in 
Hem gezegend worden; Bij het verlenen van onze (nood)hulp maken maken we geen onderscheid in ras en 
geloof.  

We richten ons met onze activiteiten en projecten met name op de allerarmste kinderen en gezinnen. Onze 
structurele kernactiviteiten zijn: ons kindertehuis, ons adoptieprogramma KANS, onze verdeling van voedsel en 
kleding onder de allerarmsten in de regio, jaarlijkse vakantiebijbelweek en ons werk onder de straatkinderen in 
Tirana. Daarnaast doen we jaarlijks diverse projecten waaronder schoolrenovaties, huisrenovaties, 
waterprojecten. 

Afwezigheid winstdoelstelling 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de met haar activiteiten verkregen opbrengsten, 
behoudens de hiermee verband houdende kosten, volledig ten goede komen aan haar doelstelling.  
 
Bestemming liquidatiesaldo 
 
Overeenkomstig de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden toegevoegd aan continuiteits- of 
specifieke bestemmingsreserves danwel wordt deze besteed aan haar doelstelling. 
 
Beleid 
 
De stichting verricht de volgende werkzaamheden: 
 

• In Huizen (ambachtsweg) worden wekelijks hulpgoederen (i.e. kleding, dekens, (school) meubilair) 
ingezameld.  

• Meerdere keren per jaar worden grote transporten naar Albanië georganiseerd zodat ingezamelde 
kleding, dekens en (school)meubilair wordt uitgedeeld daar waar het nodig is.  

• Naast deze praktische, maar broodnodige hulp geloven wij sterk in het ontwikkelen van mensen. 
Zodoende hebben wij ons eigen kindertehuis (op) gebouwd en zijn we uitgebreide lesprogramma’s voor 
de jeugd gestart. Dankzij deze begeleiding en scholing kunnen wij een betere toekomst voor hele 
generaties bieden. 

• Renovaties van scholen, doktersposten, woonvoorzieningen etc. 

• Jaarlijks organiseren van een vakantiebijbelweek 

• Overige (acute) hulpverlening waar nodig  

Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag dat jaarlijks gepubliceerd wordt op de website van de 
stichting alsmede naar de website zelf.  
 
 
 



Beheer van gelden 
 
De stichting werft gelden welke direct besteed worden aan haar doelstelling. 
. 
Vermogen van de stichting 
 
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden/activiteiten ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 
 
Bestedingsbeleid 
 
De stichting besteedt de verkregen inkomsten aan haar doelstelling. 
 
Beschikken over het vermogen van de stichting 
Overeenkomstig haar statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon 
doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het 
vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 
 
Beloningsbeleid 
 
De bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere 
beloning dan een eventuele vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.  
De stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
Beschrijving administratieve organisatie 
De financiële administratie is uitbesteed aan een de penningmeester die zorg draagt voor het opstellen van de 
jaarrekening.  
 
Het bestuur stelt de jaarrekening vast en keurt deze goed. Een overzicht van de in een boekjaar verrichte 
activiteiten/werkzaamheden, de winst & verliesrekening alsmede de begroting worden jaarlijks gepubliceerd op de 
website van de stichting. 
 
Publicatieplicht 
 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: www.albaniecomite.nl 
 
 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in haar bestuursvergadering, 
 
 
Huizen,    18 oktober 2016 

 

 


