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Stichting Prisma
Boekeloseweg 65
7553 DL
Hengelo Ov
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DOEL STICHTING PRISMA
Stichting Prisma is een non-profit organisatie die is ontstaan uit de behoefte om sociale cohesie en
saamhorigheid te bevorderen. De stichting handelt volgens universele waarden als respect, empathie,
betrokkenheid, tolerantie, dialoog en verdraagzaamheid om deze maatschappelijke binding te verwezenlijken. De stichting streeft ernaar deze maatschappelijke binding te creëren door als bruggenbouwer te
fungeren tussen verschillende culturen en tradities in Nederland.
BESTUURSSAMENSTELLING STICHTING PRISMA
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

De heer E. Hanci
De heer R. Gülcü
De heer Y. Özdamar

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Prisma
BELONINGSBELEID STICHTING PRISMA
Er is geen personeel in loondienst bij Stichting Prisma. De bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor de door hun verrichtte werkzaamheden.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato de uitgevoerde werkzaamheden met als
maxima € 1.500 per jaar.
BELEIDSPLAN VAN STICHTING PRISMA
Algemeen
Stichting Prisma tracht bij te dragen aan het genereren van aandacht voor de basisbehoeften van
mensen in ontwikkelingslanden. Stichting Prisma probeert waar mogelijk niet alleen aandacht, maar
ook actieve hulpverlening te genereren aan deze ontwikkelingslanden. Dit doet zij door uiteenlopende
positieve culturele en educatieve projecten te organiseren.
Doelstellingen en Werkwijze
De activiteiten van Stichting Prisma zijn voor een belangrijk deel gericht op het genereren van aandacht
voor en hulp aan ontwikkelingslanden. Daarvoor tracht Stichting Prisma respectievelijk mensen te
informeren over de sociaaleconomische toestanden in ontwikkelingslanden en donaties en andere
inkomsten te werven ter verbetering van die toestanden. Uit ervaring blijkt dat mensen beter doordrongen raken van de urgente toestanden als zij zelf aan den lijve ervaren hoe deze toestanden gesteld
zijn. Stichting Prisma organiseert daarom in samenwerking met haar partners meermaals per jaar
excursies naar ontwikkelingslanden.
De activiteiten van Stichting Prisma zijn kort samengevat:
Het werven van donateurs en sponsors die kunnen bijdragen aan de activiteiten van Stichting Prisma.
Het verstrekken van informatie over de noodzaak van hulp aan ontwikkelingslanden.
Het organiseren van excursies en projecten om toestanden in ontwikkelingslanden van nabij te laten zien.
Samenwerkingsverbanden creëren met nationale en internationale organisaties om tijdig en juist hulp te bieden.
Organiseren van culturele dagen om inkomsten te genereren voor ontwikkelingslanden.
Financiële structuur

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de volgende bronnen:
* Baten voortgekomen uit de door de stichting onplooide activiteiten
* Geldleningen
* Subsidies
* Schenkingen en donaties
Werving fondsen
Fondsen worden geworven met inzet van de vrijwilligers en netwerk. Nieuwe en bestaande relaties
worden hiervoor geraadpleegd.
Beheer en besteding fondsen
Alle inkomsten worden door de penningmeester beheerd en besteedt in samenspraak met het bestuur.
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Balans Stichting Prisma 2012
Activa

31-12-2012

31-12-2011 Passiva

Vooruitbetaalde huur
Kas
Bank

€ 0,00
€ 11.864,63
€ 1.715,31

€ 800,00 Eigen vermogen
€ 1.844,63 Lening
-€ 52,00 Te betalen huur 2007
Nog te betalen huur

Totaal

€ 13.579,94

€ 2.592,63 Totaal

31-12-2012
-€ 76.507,52
€ 90.087,46
€ 0,00
€ 0,00

-€ 106.494,83
€ 109.087,46
€ 0,00
€ 0,00

€ 13.579,94

€ 2.592,63

Resultatenrekening Prisma 2012
Kosten
Hulp
Huurkosten Hengelo
Vrijwilligersvergoeding
Aktiviteitenkosten
Portokosten
Gasten Hotelkosten
Drukwerk
Administratiekosten
Vervoerkosten
Bankkosten
Rentekosten
Overige kosten

Opbrengsten
€ 0,00 Giften
€ 800,00 Sponsoring
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 321,30
€ 1.095,08
€ 0,00
€ 279,31
€ 0,00
€ 0,00
Winst

Totaal

€ 32.483,00
€ 0,00

€ 29.987,31

€ 32.483,00 Totaal

31-12-2011

€ 32.483,00

ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEVOERDE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING PRISMA
In het kader van de doelstellingen van Stichting Prisma, hebben er een aantal leerlingen uit Afrika
Nederland bezocht om de activiteiten en de benodigdheden van hen in Afrika te vertellen.
Zij hebben de aanwezigen enthousiast gemaakt om te doneren aan Stichting Prisma ten behoeve van
de noodzakelijke mensen in Afrika.
In 2012 zijn er weer lezingen en seminars georganiseerd om de activiteiten en benodigdheden in Afrika te
presenteren. In 2012 heeft het bestuur hard gewerkt om de schulden van de stichting af te lossen.

