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1. Inleiding
Stichting Omogolo Wildlife Trust, handelend onder de verkorte naam Omogolo Wildlife
Trust, is opgericht in oktober 2015 en ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer
64314731.
De Trust is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) wat fiscale voordelen biedt aan haar donateurs.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier bestuursleden:
Y.C. Verkaik (voorzitter)
S.J.M. van der Spek (secretaris)
C.M. Klootwijk (penningmeester)
O. Gagliardi (bestuurslid)
Conform artikel 5 lid 4 van de Akte van Oprichting van de stichting, wordt in dit beleidsplan
inzicht gegeven over de werkzaamheden van de stichting, de wijze van verwerven van
gelden, het beheer van het vermogen en de wijze waarop de verkregen gelden worden
ingezet.

2. Doelstelling
Het doel van de stichting is het wereldwijd ondersteunen en bevorderen van aktiviteiten op
het gebied van dierenwelzijn en instandhouding van dierenpopulaties.

3. Werkzaamheden
De stichting werkt samen met lokale en internationale projecten en organisaties die werken
binnen deze doelstellingen. Ook kan de stichting haar eigen dierprojecten opzetten en
uitvoeren en fondsen werven ten behoeve van haar doelstellingen.

4. Werven van gelden
Omogolo Wildlife Trust houdt zich aktief bezig met het werven van fondsen. Hiertoe zullen
met name sociale media worden ingezet alsmede een eigen website. De wettelijk vereiste
informatie wordt verstrekt via de ANBI.nl site, alsmede op de eigen website en op de sites
van de organisaties waarbij de Trust is aangesloten, zoals CBF.
Op de sites wordt informatie verstrekt over de ondersteunde projecten zodat de donors een
goede indruk kunnen krijgen hoe de donaties worden ingezet. Waar mogelijk wordt
verwezen naar de sites van de betreffende projecten/organisaties.
Donors van de stichting kunnen indien gewenst hun voorkeur uitspreken voor projecten die
zij wensen te ondersteunen, mits deze binnen de doelstellingen van de stichting vallen.
De stichting stelt zich tot doel om minimale administratieve en andere overheadkosten te
creëren. De stichting keert geen beloningen noch vacatiegelden uit aan haar bestuur.
Bankkosten en andere administratieve kosten worden door de leden van de stichting
gedragen, zodat 100% van de donaties ten goede komt aan de geselekteerde projekten.

5. Beheer van het vermogen
Donaties die rechtstreeks ten goede komen aan ondersteunde projecten zullen via de
bankrekening van de stichting worden overgemaakt naar de bankrekening van het
betreffende project.
Donaties die expliciet ten goede komen aan het stamkapitaal van de stichting zullen worden
gestort op een depositorekening of risicoloos worden belegd bij een vermogensbeheerinstelling. De rendementen komen ten goede aan de door de stichting ondersteunde
projecten.
Alvorens een donatie wordt overgemaakt, dient de tekeningsbevoegde persoon binnen het
betreffende project een donatie certificaat te ondertekenen en aan de Trust te retourneren.
Hierin wordt het bedrag en het doel van de donatie vermeld, alsmede de bankgegevens van
het project of de organisatie. Na overboeking van de donatie wordt een betalingsbewijs
verstuurd aan het project, dat door de projectverantwoordelijke wordt ondertekend voor
ontvangst van de donatie en vervolgens wordt geretourneerd aan de Trust.
Donoren worden op de hoogte gehouden van de wijze waarop de donatie is besteed,
rechtstreeks of via de social media sites van de Trust.
Binnen zes maanden na ieder boekjaar zal de jaarvergadering worden gehouden waarin de
balans en staat van baten en lasten worden vastgesteld. Het financiële jaarverslag zal
worden gepubliceerd op de eigen site, op die van ANBI.nl en van CBF.

6. Activiteiten
Inschrijving bij, en het streven naar erkenning van, organisaties die onze doelstellingen
helpen te behalen.
Uitnodiging aan projecten die binnen de doelstellingen vallen om hun activiteiten en
behoeften aan fondsen kenbaar te maken.
Identificeren van de te ondersteunen projecten, lettend op werkzaamheden en behaalde
resultaten, benodigde fondsen, vaardigheden en integriteit.
Gerichte fondsenwerving voor geselecteerde projecten en het uitkeren van donaties.
Het onderhouden van kontakten met ondersteunde projecten en informatieverstrekking aan
de donoren, hetzij rechtstreeks, hetzij via onze social media.
Het openstellen van de stichting voor nieuwe leden.

Voorschoten, 27 mei 2021
Namens het bestuur,

Yvonne C. Verkaik,
Voorzitter Omogolo Wildlife Trust

