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In 2018, the market share for the last 6 months have
improved since last year.
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INLEIDING
Het idee voor Stichting Shams-Rumi
is ontstaan in het voorjaar van 2018.
Sinan Can, journalist, filmmaker en
oprichter van de stichting, wordt
tijdens zijn reizen vaak
geconfronteerd met kinderen die in
ellendige situaties moeten zien te
overleven. Hij trekt zich het lot van
deze kinderen persoonlijk aan en wil
naast het vertellen van hun verhaal,
ook daadwerkelijk iets voor hen doen.

Sinan geeft door zijn manier van
documentaire maken een heel
persoonlijk beeld van de dagelijkse
leefomstandigheden van mensen in
(na-)oorlogsgebied.
Een toenemend deel van de kijkers
wil daarom graag iets bijdragen na
het zien van de ingrijpende verhalen.
Door deze stichting is dat vanaf nu
ook mogelijk.
Dit beleidsplan heeft betrekking op
de periode december 2020 tot en met
december 2021.
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SYRIË
School
opgeknapt
fysiotherapie

LIBANON

AFGHANISTAN

Hulp aan
school na
explosie

Hulp aan
weeshuis
fysiotherapie

DE WERELD
IS ONS
SPEELVELD

Sinan reist voor zijn werk over de hele
wereld. Hij zoekt overal de
brandhaarden op of komt in gebieden
waar de oorlog net voorbij is.
De projecten van Stichting Shams-Rumi
zijn altijd direct gekoppeld aan de
reizen van Sinan. Het werkgebied van de
Stichting is daarom in (post)conflict
gebieden waar Sinan geweest is.

VISIE
Stichting Shams-Rumi heeft als doel:
het vergroten van het welzijn van
kinderen uit (voormalige)
oorlogsgebieden, middels directe en
concrete aanpassingen in hun leven.

MISSIE
De stichting tracht in algemene zin haar
doel onder meer te verwezenlijken door
lokaal de (micro)leefsituatie van kinderen te
verbeteren middels het in natura
verschaffen van (onroerende) zaken,
producten en diensten en in het bijzonder
door de positie van kinderen in weeshuizen
te verbeteren door aanpassing van de
basiswoonruimte en te zorgen voor enig
sport- en spelfaciliteiten.
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AMBITIES
Communicatie & lancering
Per 1 januari willen we de stichting
lanceren met een publieksactie.
Op Social Media willen we een
stabiele aanwezigheid opbouwen in
2021.
Transparant
De stichting streeft naar zo min
mogelijk overhead, zodat zoveel
mogelijk van de donaties terecht
komen bij de doelgroep. We zijn zo
transparant en specifiek mogelijk over
onze uitgaven op onze website.

Tussenpersonen ter plaatse
Voorwaarde voor de start van een
project is dat er in het land en in het
project een tussenpersoon aanwezig is
die Sinan (of eventueel een van de
bestuursleden) persoonlijk kent, zodat
we ook kunnen blijven garanderen dat
het geld goed terecht komt.

"FOR IT IS IN GIVING THAT
WE RECEIVE"
- St. Francis of Assisi
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PROJECTEN
De stichting heeft een tweeledig
doel, namelijk middels kleine
projecten hulp bieden aan kinderen
in (post)conflict gebieden, daar
waar Sinan heeft gefilmd en het
tweede, lange termijn doel van de
stichting is het oprichten van een
veilig thuis voor de weeskinderen
van Irak en Syrië.

KLEINE PROJECTEN
De kleine projecten zijn vaak direct
en concreet. Sommige bestaan uit
kortdurende, praktische hulp, zoals
het bouwen van lokalen. Andere
bestaan uit langduriger hulp, bv
fysiotherapie voor gehandicapte
kinderen.
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KINDERTHUIS
Sinan heeft een grote droom,
namelijk een veilige plek te creëren
voor kinderen zonder ouders of
verzorgers, waar zij onderwijs, zorg
en liefde kunnen krijgen. Het is de
bedoeling dat het een duurzame en
(bijna) volledig zelfvoorzienende
plek wordt, waar deze kinderen
kunnen helen van alles wat ze
hebben meegemaakt, maar ook
kunnen opgroeien tot stabiele en
liefdevolle volwassenen, die op hun
beurt weer een steentje bijdragen
aan het leven van de kinderen die
na hen komen.
Landelijk is er veel interesse voor dit
project vanuit het publiek. De
stichting wil hen de kans geven
alvast financieel bij te dragen voor
dit mooie doel.
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FONDSEN
WERVING
Stichting Shams-Rumi wordt voor het
grootste deel gesteund door mensen
die de programma's van Sinan volgen
en die iets willen doen voor de
mensen die zij zien in de
documentaires.
Dit kan middels eenmalige donaties,
maar ook per maand.
Mensen kunnen kiezen voor welk doel
ze willen doneren.
Daarnaast zal een deel van de
opbrengsten van lezingen die Sinan
geeft, naar de stichting gaan.
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"BE A LAMP,
OR A LIFEBOAT
OR A LADDER.
HELP SOMEONE'S SOUL HEAL"
- Rumi

KANSEN EN
UITDAGINGEN
KANSEN
Sinan heeft een groot netwerk
Verschillende BNers hebben hun hulp
al toegezegd.
Mensen snakken naar een
handelingsperspectief bij het nieuws
100% van het gedoneerde geld gaat
naar de doelgroep.
Lokale, betrouwbare tussenpersonen

UITDAGINGEN
Instabiele situaties in projectlanden
Keuzes maken in wie te helpen en wie
niet
Duurzaamheid en exit strategy
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STRATEGISCH STAPPENPLAN
In 2020 heeft de stichting de
volgende speerpunten:
Oprichting
Bestuur vastleggen
Statuten vaststellen
Notaris
Bankrekening openen
KvK
Beleidsplan & ANBI aanvraag
Website en huisstijl
Bestuurszaken regelen
Vergaderingen plannen
Agenderen, notuleren,
rapporteren
AVGprotocol
Communicatieplan
Wie doet wat?
Blogs schrijven
Social Media
Crowdfundingsronde
Bespreken strategie voor 2021
Wat gaan we doen? En hoe?
Gaan we ook in Nederland iets
doen?
Zijn er nog andere fondsen
beschikbaar?

Projecten hebben altijd een
persoonlijke link met Sinan of één van
de bestuursleden.
In de communicatie zullen we ook
linken met media, zodat mensen na
het zien van een indrukwekkende
documentaire ook direct kunnen
bijdrage aan een verbetering.
We streven naar donaties die
terugkerend zijn, zodat er een
stabiele financiële basis kan worden
opgebouwd.
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FONDSENWERVINGSPLAN
DONATIES

FONDSEN

De stichting publiceert
regelmatig blogs en/of podcasts
op de website. Daarnaast wordt
ook een social media plan
geschreven en uitgevoerd. Een
groot deel van de inkomsten via
corwdfunding zullen via de
social media van Sinan zelf
komen.

Stichting Shams-Rumi geeft
lezingen en zal daarvoor waar
nodig ook een (kleine) bijdrage
vragen voor de stichting.
Verder kijkt de stichting naar
organisaties als de Rotary en
andere subsidieverstrekkers.

SPONSORING
Hoewel dit niet de eerste keus is
van de stichting, gebruiken we
de komende 1,5 jaar ook om de
mogelijkheden rondom
sponsoring te bekijken.
Bedrijven in Nijmegen zullen
hiervoor aangeschreven worden.

NALATENSCHAPPEN
De stichting kan aangewezen
worden in het testament als
begunstigde van
nalatenschappen.
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PROJECT
VOORTGANG
& VERANTWOORDING
Er is regelmatig contact tussen de
bestuursleden en de lokaal
verantwoordelijke tussenpersonen.
Indien nodig zal een delegatie ook
naar het project reizen, maar de
stichting probeert dit zoveel mogelijk
te beperken.
In de blogs op de website en in social
media worden regelmatig updates
gedaan over de lopende projecten,
indien mogelijk door de ontvangende
doelgroep zelf, bijvoorbeeld door een
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zelf opgenomen filmpje of een
interview. We proberen op deze
manier zo goed mogelijk in beeld te
brengen hoe het gaat en tegelijk ook
recht te doen aan de journalistieke
roots van de stichting.

"TO ME NOTHING IN THE
WORLD IS AS PRECIOUS AS
A GENUINE SMILE,
ESPECIALLY FROM A CHILD"
- Rumi

Eens per jaar schrijft de stichting een
jaarplan en aan het einde van het
boekjaar komt er een jaarrapportage
met financiële verantwoording. Deze
worden op de website gepubliceerd.
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bestuurlijke zaken
BESTUURSLEDEN

01
02
03

Iedere 3 jaar wordt opnieuw gestemd over het
bestuur. Bestuursleden kunnen een onbeperkt
aantal keer worden herkozen.

VERGOEDING VAN BESTUUR
Alle bestuursleden en eventuele projectreizen
van bestuurders zijn onbezoldigd.

JAARVERSLAG
Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli
gepubliceerd op onze website.

OVERIG

04

In het kader van de AVG leggen we contact
met een jurist die een privacyprotocol met
ons opstelt, zodat wij in 2021 voldoen aan de
wettelijke regelgeving.
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Meet the team
HET BESTUUR VAN DE STICHTING

SINAN CAN

EVELINE KOKKE

STAN HOUTERMAN

