ANBI gegevens
Naam instelling: Stichting Toekomstweg
Het RSIN/fiscaalnummer: 8203.67.989
Contactgegevens:
Stichting Toekomstweg
Prins Hendrikkade 147 B
3071 KN Rotterdam
Email: toekomstweg @gmail.com
De doelstelling:
Het steunen van verschillende doelen, onder andere op het gebied van educatie, maar ook
het ondersteunen van weeshuizen en een bejaardenoord in Paramaribo.
Het verschaffen van middelen en materialen aan deze doelen om het leven in Suriname
prettiger te maken.
Het beleidsplan:
De armoede binnen veel gezinnen in Suriname leidt er toe dat heel veel kinderen
onvoldoende te eten krijgen. Buiten Paramaribo valt dat wel mee en is de situatie minder
nijpend, omdat gezinnen in de buitengebieden zelfvoorzienend zijn en hun eigen voedsel
verbouwen. Maar in de stad lijden honderden kinderen in meer of mindere mate honger.
Daarom is de Stichting Toekomstweg het Maaltijdenproject gestart om kinderen in het
kleuter- en basisonderwijs tweemaal per week van een warme maaltijd te voorzien. En dan
gaat het om kinderen die het echt nodig hebben. Op dit moment voorzien we zo’n 300
kinderen van een warme maaltijd, maar we willen naar minimaal 1200 kinderen.
Tevens zullen acties worden opgezet waarvan de opbrengsten zullen worden aangewend ten
behoeve van achterstallig onderhoud van scholen en aanschaf van leermiddelen.
Fondsenwerving
De werving van de fondsen geschiedt op verschillende wijzen:
- Particuliere donaties
- Zakelijke donaties (bedrijven)
- Goede doelen events zoals golf (sponsoring)
- Goede doelen via acties op scholen
Vermogensbeheer
Het beheer van het vermogen van de stichting wordt verzorgd door de penningmeester de
heer A. Verheij welke verantwoordelijk is voor alle uitgaven en het verzorgen van de
jaarrekening.
Financiële verantwoording
Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en
een staat van baten en lasten opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Het boekjaar komt overeen met een kalenderjaar.

Vermogensbesteding
De besteding van het vermogen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De bestedingen
bestaan uit bouwprojecten, onderhoud scholen, eetprojecten, transportkosten van kleding,
speelgoed, boeken en schoolmeubilair.
De bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit drie leden. Het bestuur is een onbezoldigde functie.
De namen van de bestuurders:
Voorzitter: mevrouw N. Verheij-Bishoen
Penningmeester: de heer A. Verheij
Algemeen bestuurslid: mevrouw Y. Kröger-Merceij
Het beloningsbeleid:
Het vervullen van een bestuursfunctie is op basis van vrijwillige inzet. De Stichting mag
geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Na afloop van het jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld.

