
 

Beleidsplan 2016 - 2020 

 

1. Inleiding 

 

De Stichting Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative (“FEMI”) is een initiatief 

van Ruud Bakhuizen en Annelies Bakhuizen-Ywema die op 28 december 1995 FEMI in het leven 

riepen. Met het instellen van deze stichting werd een platform gecreëerd om diverse goede doelen 

te ondersteunen.  

 

2. Doel van FEMI 

 

Het doel van FEMI is om met haar ter beschikking zijnde middelen te werken ten behoeve van 

mensen, die in armoedige en kansarme situaties verkeren, om te komen tot een voor hen, 

acceptabele manier van leven, waarin zij aangeven hoe zij dat willen bereiken. We vragen hen 

daarin met daad bij te staan om samen nieuwe mogelijkheden te creëren binnen de cultuur en 

mogelijkheden van hun bestaan.  

 

FEMI wil voorwaarden scheppen en doet dat op vele manieren. Een kind dat niet te eten heeft, kan 

ook niet leren, dus wordt nagedacht over voedselvoorziening. Maar als dan de grond te droog is, 

kunnen beter pompen gebouwd worden, of watercollectoren om schoon water te bieden. Soms ook 

kan beter met de ouders gepraat worden om ze te vertellen dat onderwijs heel belangrijk is voor de 

toekomst van hun kinderen. 

 

Maar altijd zal FEMI appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen, want we 

willen geen hulp bieden, maar samenwerken met mensen, overheden, instellingen en bedrijven ter 

plaatse. Zij vindt het belangrijk dat duurzaam en ecologisch verantwoord omgegaan wordt met de 

middelen van het land zelf. 

 

FEMI steunt zowel projecten in Nederland als in het buitenland.  

 

3. Bestuur  

 

Het bestuur van FEMI bestaat medio 2015 uit de volgende zeven personen: 

- De heer R.D. Bakhuizen – voorzitter en bestuurder A 

- Mevrouw A. Bakhuizen-Ywema – bestuurder B 

-  Mevrouw A.I. Landaal-Bakhuizen – bestuurder C 

- De heer D. de Vries–Vice-voorzitter  

-  De heer P. Beenders - Penningmeester 

- Mevrouw C. Wijnia  

- Mevrouw M. Seighali 

 

Het bestuur, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. 

Met dit onafhankelijke bestuur heeft FEMI vanaf oprichting de bevestiging gekregen van de 

belastingdienst dat ze is aan te merken als een algemeen nut beogende instelling in de zin van 

artikel 6.33 Wet IB 2001. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  

 

4. Werkzaamheden van FEMI 

 



 

De actuele werkzaamheden die met de gelden van FEMI worden geeffectueerd zijn te lezen op 

www.femi.org. 

 

5. Fondsenwerving 

 

Sinds de oprichting in 1995 ontvangt FEMI jaarlijks schenkingen van HRG.  

 

FEMI staat open voor alle donateurs die onze doelstellingen een warm hart toedragen. De wijze 

waarop we in de afgelopen jaren hebben geopereerd heeft veel belangstelling en sympathie 

opgeleverd. Het bestuur sluit niet uit dat het aantal donateurs in de komende jaren zal toenemen.  

 

6. Fondsenbeheer/besteding/uitkering 

 

Het bestuur heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het standpunt gesteld dat de 

ontvangen schenkingen op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd en belegd. Het 

beleggen zal zoveel mogelijk risicoloos dan wel risicolaag zijn waarbij HRG het asset management 

uitvoert. Het bestuur is niet voornemens deze wijze van beheer aan te passen.  

 

Het bestuur beoogt ook in de komende jaren het vermogen inflatievast in stand te houden. De 

huidige beheerkosten van FEMI worden gefinancierd uit de ontvangen giften en dividenden. Deze 

kosten staan in redelijke verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel.  

 

Het voornemen bestaat dat alle ontvangen giften zoveel mogelijk in zijn geheel in elk jaar of 

eventueel in het daaropvolgende jaar worden uitgegeven in het algemeen belang. Koersstijgingen 

van de effectenportefeuille zijn geen direct beschikbaar rendement en worden derhalve niet 

meegenomen in het budget. Dit is ook in lijn met de wijze waarop FEMI in de afgelopen jaren is 

omgegaan met ontvangen schenkingen. Daarnaast streeft FEMI ernaar om een continuïteitsreserve 

op te bouwen waarmee lopende projecten maximaal 1 jaar doorgang kunnen vinden indien de 

inkomstenstroom bij FEMI onverwachts stagneert.  

 

De projecten die we ondersteunen hebben een integraal karakter en/of vinden directe aansluiting bij 

bestaande projecten. Dit blijven we de komende jaren doen. Het bestuur wenst zich echter niet op 

voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending.  

 

7. Beleidsvoornemens periode 2016-2020 

 

In de toekomst blijft het beleid van FEMI erop gericht zoveel mogelijk te werken vanuit de 

bestaande netwerken. Het uitbouwen, integreren en uitrollen van de onderhanden projecten met 

name in Afrika (Tanzania en Kenia), Azië (India en Nepal), Zuid-Amerika (Peru) en Nederland. De 

komende jaren zullen we ons werkterrein uitbreiden naar Uganda en de thema’s Jeugd en 

Vluchtelingen/Noodhulp opnemen in onze activiteiten. 

 

Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar wat voor de plaatselijke gemeenschappen en voor de 

omgeving van belang is. FEMI trekt zich terug, ook op deelgebieden, zodra het bestuur van oordeel 

is, samen met de plaatselijke bevolking, dat het doel of de doelen zijn bereikt. Het uitgavenbeleid is 

om jaarlijks ca. € 800.000 aan een aantal hoofddoelen te besteden en daarnaast circa 200.000 euro 

aan leningen via het onderdeel ZeroKap uit te zetten.  


