Beleidsplan UVN 2016 - 2020
Inleiding
De Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland (UVN) is statutair gevestigd te Rotterdam.
Het doel van de Vriendenkring is steun te verlenen aan het bereiken van de doelstellingen
van de Undugu Society of Kenya (USK) te Nairobi. USK is in 1972 begonnen om
straatkinderen in Nairobi voedsel, onderdak en een opleiding te geven. USK heeft zich
ontwikkeld van een charitatieve organisatie naar een professionele
ontwikkelingsorganisatie.
Bron: ---USK Strategic Plan January 2012 - December 2016: Undugu Society of Kenya is a
national non-profit NGO established in 1973. Its development interventions and partnerships
focus on rehabilitation and reintegration of children and youth living and working on the
streets and socioeconomic empowerment of particularly poor urban and rural communities
in Kenya. --Doelstelling
Het doel van de Vriendenkring is op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken
van de doelstellingen van de Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya (Statuten art 1).
Activiteiten
UVN vormt een samenbindende organisatie in Nederland voor mensen die USK en haar
doelstelling ter harte gaat. UVN is een centraal informatiepunt in Nederland over activiteiten
van USK in Kenia.
Voor het verstrekken van informatie wordt gebruik gemaakt van het Undugu Bulletin (2* per
jaar) en van elektronische sociale media: Website, Facebook en Twitter
UVN is een centraal punt waar bijdragen vanuit Nederland voor USK worden verzameld.
Naast financiële ondersteuning geeft UVN ondersteuning en advies aan USK gericht op het
vergroten van de professionaliteit van USK en het vergroten van haar financiële
onafhankelijkheid van externe (Europese) sponsoren.
UVN onderhoudt contacten met organisaties op het gebied van ontwikkelingshulp speciaal
ten behoeve van kinderen en met zusterorganisaties zoals de Undugu Freundeskreis in
Duitsland, en gaat waar mogelijk samenwerking met hen aan om USK beter te kunnen
ondersteunen.
Eenmaal per jaar is er algemene ledenvergadering.
Financiële middelen
Verwerving:
• De leden betalen een vaste jaarlijkse bijdrage;
• UVN heeft trouwe donateurs;
• UVN treedt in overleg met ontwikkelingsorganisaties voor de cofinanciering van door
onze partnerorganisatie (USK) aangevraagde projecten;
• Incidenteel worden acties gehouden met het doel extra fondsen te verwerven of
worden door derden georganiseerde acties t.b.v. van USK ondersteund.

Beheer:
• Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de middelen.
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de Algemene Ledenvergadering;
• De penningmeester maakt een jaarrekening, die het vermogen en resultaat, in
overeenstemming met de doelstelling van de vereniging, dient weer te geven;
• De controle hierop vindt plaats door een door de algemene ledenvergadering
benoemde roulerende kascommissie.
Besteding:
• De bijeengebrachte gelden worden voor het overgrote deel overgemaakt aan USK
voor de aangevraagde projecten;
• De rest wordt bijna geheel besteed aan communicatie en informatieverschaffing in
Nederland; een klein deel zijn organisatiekosten;
• De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding;
• In geval van liquidatie van UVN zal het resterende saldo overgemaakt worden aan
USK.
Sterkte/Zwakte analyse
Sterkte:
• Onze partnerorganisatie USK is een professionele organisatie, een in Kenia erkende
belangrijke NGO waarvan voor donateurs een grote wervende kracht uitgaat;
• Veel (ex-) bestuursleden van UVN hebben een tijd in Afrika en meer speciaal in Kenia
gewerkt of daar bezoeken afgelegd en kennen de situatie ter plaatse en de USK
organisatie van binnen uit;
• UVN is een vereniging met leden en bestuur;
• UVN is een gewaardeerde gesprekspartner voor andere organisaties die op het
gebied van ontwikkelingshulp actief zijn.
Zwakte:
• Het ledental van UVN daalt en het leden en donateur bestand veroudert;
• Het aantal actieve leden is klein;
• De interesse om deel te nemen aan fondsenwervingsacties acties is klein.;
• UVN ontleend zijn bestaansreden uitsluitend aan het bestaan en opereren van USK.
Kansen:
• Onze partnerorganisatie USK is een stabiele professionele ontwikkelingsorganisatie;
• De samenwerking met andere organisaties, waardoor het effect van UVN door
hefboomwerking vergroot wordt.
Bedreigingen:
• Onvoldoende aanwas van nieuwe leden en donateurs, waardoor de grootte van de
vereniging en activiteitsniveau onder een kritische drempel dreigt te dalen.
• Te weinig belangstelling om bestuursfuncties te vervullen
Aandachtspunten voor de komende jaren (2016-2020)
• Actief benaderen van leden om hen meer bij UVN te betrekken;

•
•

Idem om de contributieopbrengst te vergroten;
Continuering van de samenwerking met Undugu Freundeskreis in Duitsland.

