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ALGEMENE INFORMATIE STICHTING TAK NEDERLAND 

Statutaire naam  

Rechtsvorm 

KvK-nummer 

RSIN 

ANBI 

Statutaire zetel/ contactadres 

 

 

 

 

Datum akte van oprichting 

 

 

Bestuurssamenstelling SFC 

 

 

 

 

 

 

Beloningsbeleid 

 

Doelstelling 

 

 

Stichting Tuungane Amani Kenya Nederland (in kort: TAK 
Nederland) 

Stichting 

32108023 

8147.49.872 

Stichting TAK Nederland, voorheen Stichting TAK Nederland is 
sinds 12-04-2005 een Algemeen Nut Beogende Instelling 

Adres: Baanhoek 391 

3361 GG Sliedrecht 

Email: admin@takafrica.org 

 

12-04-2005 (Stichting TAK Nederland) 

Overgegaan in Stichting TAK Nederland in 2017) 

 

Ellen van den Hil, voorzitter  

Vacant, penningmeester. 

Yvonne Verhallen, secretaris. 

Helene Van der Roest, lid 

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders). 

 

De stichting heeft geen betaalde werknemers. De bestuurders 
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De 
bestuurders kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen van 
maximaal € 1.500,- per jaar. 

 

1. De stichting  stelt zich ten doel, de Stichting Tuungane Amani 
Kenya (verder te noemen TAK Kenya)  te ondersteunen bij haar 
activiteiten.   
2. De stichting TAK Nederland tracht haar doel te bereiken door 
middel van het werven en doorgeven van donaties ontvangen via 
Tak Nederland.  Op te treden als intermediair t.b.v. de inzet van 
Nederlandse professionals (volunteers).  
Ondersteuning/advisering  bij projecten. Reflectie op 
beleidsmatige zaken en rapportages zoals 
jaarplan/businessplan/ halfjaarrapportages. Advisering op ieder 
gewenst gebied.   

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten 

doel.    
.   
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BELEIDSPLAN 2017- 2020 
 

STICHTING TAK NEDERLAND heeft ten doel de STICHTING Tuungane Amani Kenya in Kenia te 
ondersteunen bij haar activiteiten in Oost Afrika.  De stichting TAK Nederland tracht haar doel te 
bereiken door middel van het werven en doorgeven van donaties ontvangen via TAK Nederland, op te 
treden als intermediair t.b.v. de inzet van Nederlandse professionals (volunteers) en 
ondersteuning/advisering te geven bij projecten. Ook geeft TAK Nederland reflectie op beleidsmatige 
zaken en rapportages zoals jaarplan/businessplan/ halfjaarrapportages en advisering op ieder 
gewenst gebied.   

Het tot de verwezenlijking van het doel van STICHTING TAK NEDERLAND bestemde vermogen 
wordt hoofdzakelijk verkregen door giften en donaties. Het bestuur van STICHTING TAK 
NEDERLAND beheert dat vermogen. De bestuursleden werken volledig als vrijwilliger voor 
STICHTING TAK NEDERLAND  en fondsenwerving wordt volledig vrijwillig gedaan. 
 
Periodiek wordt door het bestuur vastgesteld waarvoor het verkregen vermogen wordt aangewend. Dit 
wordt gedaan op basis van criteria, vastgesteld door het bestuur. Ook kunnen donoren mede bepalen 
voor welk doel hun giften worden aangewend. 
Voor kleinschalige projecten wordt een projectvoorstel opgesteld op basis waarvan een beslissing 
wordt genomen of een financiële ondersteuning aan dat project wordt toegekend. Voor de uitvoering 
van projecten wordt er meestal samengewerkt met een organisatie in het betreffende 
ontwikkelingsgebied. Deze organisatie schrijft dan een projectvoorstel voor STICHTING TAK 
NEDERLAND en STICHTING TAK NEDERLAND beoordeelt of het projectvoorstel in de visie en / of 
fondsenwerving haalbaar is. 
 
De projecten die worden ondersteund hebben betrekking op onderwijs, water en sanitatie, inkomsten 
genererende projecten, en voedselzekerheid. Dit alles met het doel om de levensomstandigheden van 
mensen / gezinnen in die gebieden te verbeteren. 
Voor uitvoering van projecten met een organisatie in ontwikkelingsgebieden wordt een ‘memorandum 
of understanding’ gemaakt waar het projectcontract in is opgenomen. 
Voor het ondersteunen van individuele gevallen wordt jaarlijks bepaald of en voor welk bedrag het 
gezin of de scholier in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. 
 
De verbinding tussen TAK Kenia en TAK Nederland 
TAK Foundation (Stichting TAK) is gevestigd in Kenia met een hoofd kantoor in Nairobi. TAK 
Foundation werkt voor de verbetering van de levens van vrouwen, jeugd en kinderen en concentreert 
op onderwijs (basis en technisch), watervoorzieningen en duurzame werkgelegenheid door middel 
micro bedrijfjes met micro krediet.  
 
In 2013 is een officiële samenwerking tussen stichting TAK Nederland en TAK foundation van start 
gegaan. Een MOU is opgesteld tussen beide organisaties met een duidelijke uitleg van taken en 
verantwoordelijkheden. Het doel van deze samenwerking was TAK Foundation te helpen met 
contacten in Nederland en fondsenwerving voor de projecten ten behoeve van vrouwen, jeugd en 
kinderen in lijn met de doelstellingen van Stichting TAK Nederland.  
  
TAK Nederland besloot in 2016 om de samenwerking kracht bij te zetten en ook de naam van TAK te 
promoten in Nederland door Stichting Inter-Act van naam te veranderen in Stichting TAK Nederland. 
Daarmee is de samenwerking ook duidelijker geworden.  
 

2017-2020 plannen 
TAK Nederland zal in 2017 de samenwerking opzetten met behulp van plannen en budgetten. De 
concentratie voor TAK Nederland zal vooral plaatsvinden rondom gezamelijke fondsenwerving voor 
Water, vakgericht onderwijs en microkredieten voor bedrijftjes. 
 
In 2018-2020 zal TAK Nederland doorgaan met fondsenwerving maar ook op meer richten op 
adviesmatig werk naar TAK Kenia toe of inhoudelijk advies geven op projecten en bedrijfjes die 
worden ondersteund door TAK Kenia.  


