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1. Voorwoord 
 
Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland na de middelbare school niet verder kunnen 
leren, terwijl ze toch willen... 
 
Omdat ze moeten werken om te overleven, omdat er gewoon geen geld is voor het 
volgen van een opleiding...  
 
Dat kunt u zich in Nederland toch niet voorstellen? In Kenia is het helaas aan de orde 
van de dag. Slechts 5% van de kinderen stroomt door naar het hoger beroeps- en 
universitair onderwijs! 
 
Stichting Studiebol helpt Keniaanse jongeren tussen de 17 en 25 jaar die wel de 
capaciteiten maar niet de middelen hebben om een opleiding te volgen. Wij vinden 
namelijk dat mensen na het volgen van een hogere beroepsopleiding dan wel een 
universitaire studie het noodzakelijke steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
hun eigen leefomgeving en land. 
 
Wij hopen dat de komende jaren, mede dankzij uw hulp, vele jongeren in Kenia een 
studie met succes zullen afronden! 
 
Namens het bestuur van Stichting Studiebol, 
 
 
Ira Stempels 
Voorzitter 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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2. Inleiding 
 

Waar staat Stichting Studiebol voor? 
Stichting Studiebol is een organisatie die zich inzet voor jongeren in Kenia binnen de 
leeftijdsgroep van 17 tot en met 25 jaar. Voor jongeren die wel de capaciteiten hebben, 
maar niet de middelen om hun toekomstplannen te verwezenlijken. Wij zijn van mening 
dat juist mensen met een hogere beroepsopleiding dan wel een universitaire studie een 
merkbare verandering kunnen aanbrengen in hun omgeving en land. 
Om Kenia een meer welvarende samenleving te laten worden zijn onderwijs, steun en 
lef nodig. Stichting Studiebol brengt deze elementen samen in Keniaanse studenten, 
sponsors, donateurs en een actieve groep van vrijwilligers. 
 

Wat maakt Stichting Studiebol zo bijzonder? 
Stichting Studiebol is de enige stichting in Nederland, die zich op deze doelgroep richt. 
Door het toepassen van specifieke selectiecriteria en door het volgen van een 
éénduidige werkwijze bieden wij Keniaanse jongeren een reële kans op het krijgen van 
een goede baan. 
 

Waarom zouden donateurs voor Stichting Studiebol moeten kiezen? 
Als je eenmaal hebt ervaren dat talentvolle maar kansarme jongeren door studie en 
onze begeleiding hun kans op een goede baan enorm vergroten, dan weet je waarom 
het gaat.  
Met relatief beperkte middelen wordt deze jongeren een toekomst geboden. Hierdoor 
kunnen zij meehelpen de familie en leefgemeenschap te steunen en het land verder op 
te bouwen. Het moet uiteindelijk de eigen bevolking zijn die Kenia tot bloei brengt! 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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3. Missie & Doelstellingen 
 

 

Missie 
 

Stichting Studiebol biedt talentvolle, kansarme Keniaanse jongeren de mogelijkheid 
een HBO-, of universitaire opleiding te volgen.  
Deze jongeren, in het bezit van een middelbare schooldiploma, gaan met behulp 
van Stichting Studiebol aan de slag met een opleiding die het maatschappelijk 
belang dient. 
 

 
 
Stichting Studiebol tracht deze doelstelling te bereiken door: 
 

 geen onderscheid te maken op grond van sexe, geloof, geaardheid en etniciteit.  

 de studie uitsluitend in Kenia te laten volgen. 

 jongeren voor deelname aan het studiebolprogramma te toetsen aan specificieke 
criteria. 

 de studie geheel of gedeeltelijk te sponsoren, afhankelijk van de financiële 
mogelijkheden van de familie van de potentiële student. 

 het verkrijgen van eventuele subsidies/studieleningen in Kenia. 

 een actieve rol te spelen bij het zoeken van een passende en verantwoorde 
studie. 

 de studiekosten rechtstreeks aan het opleidingsinstituut te betalen. 

 maandelijks een minimaal bedrag aan de studenten over te maken om te kunnen 
voorzien in de eerste levensbehoeften. 

 frequent contact te hebben met haar studenten. 

 rechtstreeks contact te hebben met het opleidingsinstituut.  
 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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4. Werkwijze 
 
Stichting Studiebol wil de juiste studenten binnenhalen en vasthouden! Wij gaan als 
volgt te werk. 
 

4.1 Selectie 
 
Stichting Studiebol selecteert op opleidingen in Kenia die het maatschappelijk belang 
dienen. Bij de keuze heeft Stichting Studiebol een pro-actieve rol. Er wordt mede 
gekozen op grond van de kosten ten opzichte van het niveau en de deugdelijkheid van 
de opleiding. 
Stichting Studiebol maakt geen onderscheid op grond van sexe, geloof, geaardheid en 
etniciteit. 
 
Iedereen (Kenianen, potentiële sponsors enz.) kan een aanvraag voor een studiebeurs 
indienen. Hiervoor is een inschrijfformulier ontwikkeld. 
 
De achtergrond van de student in spé moet aan een aantal voorwaarden voldoen:  
 

 afgeronde middelbare school opleiding (minimaal B) 

 aantoonbaar ontbrekende financiële middelen 

 waarneembare motivatie voor de gewenste studierichting 

 indicatieve gedrevenheid om iets voor zijn/haar omgeving te betekenen 

 wekt de verwachting zich te onderscheiden van de gemiddelde student 

 voor zover te voorzien zijn er geen omstandigheden die de studie zullen 

belemmeren. 
 
Het streven is maximaal één student per gezin te sponsoren. 
 
Na ontvangst van het inschrijfformulier en de gevraagde bescheiden wordt een afspraak 
gemaakt voor een gesprek. 
Door gebruik te maken van een aantal in Kenia woonachtige contacten van de stichting 
wordt informatie (o.a. over de thuissituatie) ingewonnen en/of geverifieerd. Het is 
namelijk belangrijk dat de student gestimuleerd wordt door zijn/haar naaste omgeving, 
omdat hij/zij voorlopig geen geld in het laatje zal brengen. 
 
De student dient eveneens een begroting te overleggen en de duur van de opleiding aan 
te geven. 
 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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4.2 Toelating 
 
Jongeren worden na toelating tot het programma van Stichting Studiebol eerst op een 
wachtlijst geplaatst. Vervolgens wordt door de stichting gezocht naar een persoonlijke 
sponsor of een groep donateurs. De studie zal geheel of gedeeltelijk gesponsord 
worden, afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de familie en toekenning van 
eventuele subsidies/studieleningen aan de potentiële student. 
 
Stichting Studiebol verplicht zichzelf om voor iedere toegelaten student de sponsoring 
binnen 2 jaar te realiseren. 
De wachtlijst wordt op chronologische volgorde verwerkt. 
 

4.3 Studeren 
 
Wanneer de stichting kan garanderen dat er voldoende middelen aanwezig zijn voor de 
student om van start te gaan, wordt deze definitief ingeschreven op het 
opleidingsinstituut. Dit om tussentijdse teleurstellingen in Kenia te voorkomen. 
 
Na inschrijving op het opleidingsinstituut wordt het definitieve budget vastgesteld en 
wordt dit met de student doorgenomen om zo extra uitgaven te voorkomen. Het budget 
inclusief de wederzijdse rechten en plichten wordt vastgelegd in een contract. 
 

4.4 Rechten en plichten 
 

4.4.1 Rechten en plichten van de student 
 
De rechten en plichten gaan in op het moment dat het definitieve budget is goedgekeurd 
en de student van start gaat met zijn/ haar studie. 
 
Rechten: 

 De student mag rekenen op tijdige betaling van de studiekosten aan het 
opleidingsinstituut. 

 Gemaakte afspraken worden nagekomen. 

 De student krijgt antwoord op vragen gesteld aan Stichting Studiebol binnen een 

termijn van 7 dagen. 
 

Plichten: 

 De student is verplicht tijdig de officiële facturen van het opleidingsinstituut te 
overleggen. 

 De student heeft de plicht uitgaven die afwijken van het vastgestelde budget aan 
Stichting Studiebol ter goedkeuring voor te leggen. 

 Voor alle declaraties dienen officiële betalingsbewijzen te worden ingeleverd. 
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 Wijzigingen in de leefomstandigheden dienen direct te worden gemeld aan 
Stichting Studiebol.  

 Potentiële belemmeringen voor de studie (bijvoorbeeld ziekte) moeten terstond 
worden gemeld. 

 De student dient tenminste twee keer per jaar een brief aan zijn/haar sponsor te 
schrijven over studievorderingen en persoonlijke omstandigheden. Deze dienen 
bij Stichting Studiebol te worden aangeleverd in april en november. 

 De officiële studieresultaten van ieder semester dienen door de student z.s.m. na 
het aflopen van het semester opgevraagd te worden bij het opleidingsinstituut en 
te worden doorgegeven aan Stichting Studiebol.  

 Studenten dienen een e-mail account aan te maken om contact te onderhouden 
met de stichting. 
In principe wordt op deze wijze gecommuniceerd. Bij zeer dringende, 
onvoorziene problemen kan er telefonisch of via sms / whatsapp contact worden 
opgenomen. 

 Studenten dienen binnen 7 dagen te reageren op vragen van Stichting Studiebol. 

 Indien studenten in het bezit zijn van een mobiele telefoon dienen zij Stichting 
Studiebol op de hoogte te stellen van het nummer. 

 De inzet en houding (attitude) van de student dienen erop gericht te zijn om 
maximale resultaten te behalen in een zo kort mogelijke periode om continuering 
van zijn/haar sponsoring veilig te stellen. 

 De student informeert Stichting Studiebol via het informatieformulier ‘’Contact 
details school/university’’ o.a. over wie de contactpersoon c.q. mentor is op het 
opleidingsinstituut en hoe deze te bereiken is. 

 Daar waar gevraagd verleent de student hulp aan andere Studiebol-studenten. 
 

4.4.2 Rechten en plichten van de sponsor 
 
Rechten: 

 De sponsor heeft de mogelijkheid om via Stichting Studiebol brieven en kaarten 
naar hun student te sturen. 

 De sponsor ontvangt tenminste twee keer per jaar een brief van zijn/haar student 
over studievorderingen en persoonlijke omstandigheden. Deze worden in mei en 
december toegestuurd. 

 De sponsor kan op ieder moment een kostenoverzicht van zijn/haar student 
opvragen. 

 
Plichten: 

 De sponsor komt met Stichting Studiebol overeen middels een sponsorverklaring 
wanneer welk bedrag ter beschikking wordt gesteld en draagt zorg voor tijdige 
betaling. 

 De sponsor verplicht zich om geen student(en) op eigen initiatief uit te nodigen 
naar Nederland.  
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 Er worden door de sponsor geen bijzondere giften, beloningen e.d. aan de 
student gegeven zonder voorafgaand overleg. 

 Stichting Studiebol wil geïnformeerd worden over contacten met studenten die 
meer inhouden dan algemene informatie uitwisseling. Bijvoorbeeld: bezoek aan 
student en opleidingsinstituut in Kenia. 

 

4.4.3 Rechten en plichten van Stichting Studiebol 
 
Rechten: 

 Stichting Studiebol heeft het recht tijdig de officiële facturen van het 
opleidingsinstituut te ontvangen. 

 Stichting Studiebol dient uitgaven die afwijken van het vastgestelde budget 
vooraf van de student ter goedkeuring te ontvangen. 

 Stichting Studiebol dient van alle declaraties officiële betalingsbewijzen te 
ontvangen. 

 Stichting Studiebol heeft het recht binnen 7 dagen antwoord te krijgen op vragen 
die aan de student gesteld zijn. 

 De stichting dient direct op de hoogte te worden gesteld van wijzigingen in de 
leefomstandigheden van de student.  

 Stichting Studiebol wordt terstond door de student geïnformeerd over potentiële 
belemmeringen voor de studie (bijvoorbeeld ziekte). 

 Stichting Studiebol ontvangt van de student tenminste twee keer per jaar een 
brief voor zijn/haar sponsor m.b.t. studievorderingen en persoonlijke 
omstandigheden. Deze brieven worden door Stichting Studiebol ontvangen in 
april en november.  

 Stichting Studiebol ontvangt z.s.m. van de student de officiële studieresultaten 
van ieder semester. 

 De stichting heeft het recht direct bij het opleidingsinstituut informatie in te 
winnen. 

 Stichting Studiebol heeft het recht om n.a.v. een jaarlijkse evaluatie van de 
student te beslissen of de sponsoring wordt gecontinueerd. 

 
Plichten: 

 Stichting Studiebol verplicht zich voor zover dit binnen haar mogelijkheden valt, 
de student te begeleiden bij de studiekeuze, de studie en eventuele persoonlijke 
problemen.  

 Stichting Studiebol verplicht zich goedgekeurde facturen binnen 3 weken na 
ontvangst aan het opleidingsinstituut te betalen. 

 Stichting Studiebol maakt maandelijks het afgesproken bedrag over aan de 

studenten om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. 
 Gemaakte afspraken worden nagekomen. 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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 Stichting Studiebol zal de studenten en sponsors op de hoogte stellen hoe de 
bestuursleden bereikbaar zijn.  

 De stichting zal de student binnen 7 dagen antwoord geven op vragen. 

 Stichting Studiebol heeft frequent contact met haar studenten. 

 Bestuursleden verplichten zich om geen studenten op eigen initiatief uit te 
nodigen naar Nederland. 

 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen studenten d.m.v. bijzondere giften, 
beloningen e.d. 

 

4.5 Omgangsvormen 
 

1. De student heeft respect voor zichzelf, een ander en zijn/haar omgeving en is 
open, eerlijk en handelt naar eer en geweten. 

2. Seksuele intimidatie en andere vormen van verbaal en fysiek geweld worden 
afgekeurd. 

3. Discriminatie op basis van ras, stam, geslacht, geloof, seksuele geaardheid of 
uiterlijk is niet toegestaan. 

4. Vloeken of grof taalgebruik wordt niet geaccepteerd. 
5. De student mag niemand pesten, bedreigen of negeren. 
6. De student draagt zorg en is verantwoordelijk voor de materialen die voor school 

zijn aangeschaft al dan niet m.b.v. Stichting Studiebol. 
7. De student blijft van andermans spullen af en vernielt niets. 
8. Gebruik van wapens, drugs of alcohol is niet toegestaan. 
9. De student wordt geacht geen smeek- en bedelbrieven, e-mails of smsjes te 

sturen aan Stichting Studiebol en/of persoonlijke sponsors. 
10. De student houdt zich aan de regels en werkt er aan mee dat anderen zich er 

ook aan houden. 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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5. Lokale ondersteuning 
 
Stichting Studiebol beschikt over een betrouwbaar netwerk in Kenia, waarop op elk 
moment beroep kan worden gedaan. Lokale contactpersonen en ook ex-studenten 
worden ingezet voor o.a. het antecedentenonderzoek van potentiële studenten.  
 
De Studiebollen vormen ook een netwerk. Stichting Studiebol stimuleert dit o.a. door 
tijdens werkbezoeken aan Kenia de studenten samen te laten komen. Door de 
onderlinge banden te verstevigen, kunnen zij zelf kleine problemen vaak snel oplossen. 
 
Studenten kunnen ook worden ingezet voor de stichting. Een taak kan bijvoorbeeld zijn 
het verspreiden van leefgeld aan medestudenten via de mobiele telefoon (m-pesa). 
 
De mentor is een belangrijk aanspreekpunt voor de student maar ook voor Stichting 
Studiebol. Hij of zij houdt samen met de student in de gaten of de studie goed verloopt. 
De student spreekt zijn of haar mentor geregeld en met vragen of problemen kan hij/zij 
bij de mentor terecht. De mentor heeft echter ook contact met Stichting Studiebol. 
 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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6. Organisatie Stichting 
 
De stichting is gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn. 
 
De bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaren. Zij zijn onmiddellijk en 
onbeperkt herbenoembaar. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening 
van hun functie gemaakte kosten. 
 
De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden. 
Het aantal bestuursleden is vastgesteld op vier tot vijf personen. De huidige bestuurders 
zijn: 
 

 Ira Stempels; voorzitter 

 Ellen van der Breggen; secretaris 

 André Stichter; penningmeester 

 Wim Konijn; algemeen bestuurslid 

 Vacature; algemeen bestuurslid. 
 
Tenminste drie bestuurders vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van 
de stichting en zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. 
 
Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar, bij voorkeur iedere zes weken, bijeen voor 
een vergadering en verder zo vaak één van de bestuursleden dit wenselijk acht. 
 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 
 

 donaties; 

 subsidies en sponsorgelden; 

 bijdragen van (particuliere) fondsen; 

 verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; 

 de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande 
activiteiten; 

 alle andere wettige bronnen, welke tot de realisatie van ons doel kunnen 
bijdragen. 

 
Over elk jaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld. 
 
Donateurs ondersteunen Stichting Studiebol financieel door éénmalige of periodieke 
bijdragen. Zij kunnen voor hun bijdrage(n) een bestemming aangeven (donatie is 
bestemd voor één of meerdere specifieke studenten en/of jongeren geplaatst op de 
wachtlijst) binnen het kader van het doel van de stichting. 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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7. Communicatie 
 

7.1 Website 
 

Op de website van Stichting Studiebol (www.stichtingstudiebol.nl) wordt weergegeven 

waar zij voor staat. Men kan bijvoorbeeld de contactgegevens gemakkelijk vinden, een 
incassoformulier downloaden en gebruik maken van de online donatiemodule. 
 

7.2 Nieuwsbrief 
 
Twee maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws van de 
afgelopen periode en wetenswaardigheden m.b.t. de komende maanden. De 
nieuwsbrief verschijnt in de maanden mei en november en wordt per e-mail verstuurd.  
 

7.3 Informatie materiaal 
 
Stichting Studiebol beschikt over een: 
 

 Flyer 

 Documentaire ‘’Karibu Kenya’’, een documentaire van ± 30 minuten waarin naast 
de natuur en de bonte kleuren van verschillende stammen in Kenia tevens het 
levensverhaal van enkele Studiebollen wordt uitgelicht. 

 Presentatiemateriaal voor het houden van lezingen of om te gebruiken bij 
promotionele acties. 

 
Het informatie materiaal is op aanvraag beschikbaar. 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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8. Beheer financiën 
 
Stichting Studiebol is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). 
 
De stichting heeft openheid van zaken hoog in het vaandel staan. Belangrijke 
documenten, waaronder de balans, de staat van baten en lasten en statuten, zijn voor 
een ieder toegankelijk. 
 

8.1 Financiële administratie 
 
De financiële administratie van Stichting Studiebol wordt gevoerd door de 
penningmeester. 
In de administratie van de stichting worden de volgende posten opgenomen: 
 

 De inkomsten die zijn verkregen. 

 De uitgaven die zijn gedaan. 

 De bedragen aan onkostenvergoeding die aan het bestuur zijn betaald. 

 De bedragen die zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de 
stichting en overige kosten die zijn gemaakt. 

 De aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting. 
 
Stichting Studiebol streeft er naar de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Dit 
zijn uitgaven die niet direct ten bate komen aan de doelstelling van de stichting. Hierbij 
valt te denken aan drukkosten, huur van vergaderruimte, etc. Dit bereikt de stichting 
door alleen vrijwilligers in te zetten. Alle bestuursleden zetten zich ook vrijwillig in voor 
de stichting. Een enkele keer is het niet mogelijk een professional zijn/haar diensten 
gratis te laten verlenen. De stichting stuurt dan aan op een aanzienlijke korting. 
 
De administratie is zodanig vormgegeven, dat de inkomsten en uitgaven per student 
voor zover mogelijk bekend zijn. De sponsor mag te allen tijde het kostenoverzicht van 
de student opvragen. 
 
Tijdens elke vergadering worden de financiën besproken. Omstreeks het eind of het 
begin van elk jaar wordt de begroting voor het volgende jaar door het bestuur 
vastgesteld. 
 
Het vermogen van de stichting is afgestemd op de hoeveelheid studerende studenten. 
Hierdoor wordt de afronding van elke studie gewaarborgd. 
 
Indien ooit wordt overgegaan tot opheffing van de stichting zal het resterende positief 
vermogen worden toegekend aan een ANBI instelling met een gelijksoortige doelstelling.  

http://www.stichtingstudiebol.nl/


 

Stichting Studiebol 
Internet: www.stichtingstudiebol.nl 
E-mail: ikdoemee@stichtingstudiebol.nl 
Rekeningnummer: NL78ABNA 0406 8182 23 te Alphen aan den Rijn 
KvK nummer: 28109068 

15 

 
 

8.2 Financieel jaarverslag 
 
Van elk jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de 
staat van baten en lasten door de penningmeester gemaakt. Na totstandkoming worden 
deze getoetst door minimaal twee bestuursleden. 
 
De balans en de staat van baten en lasten worden op de website van Stichting Studiebol 
gepubliceerd. 
 
 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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9. Uitvoering beleid 
 

9.1 Beleid op korte termijn (2014 – 2015) 
 
Fondsenwerving: 
 
Een deel van de tijd zal besteed worden aan het opbouwen van een voldoende groot 
donateursbestand om de continuïteit van de stichting en voor de studenten, die 
deelnemen aan het Studiebol-programma te kunnen garanderen. Daarnaast zal er ook 
ruimte gemaakt worden voor het één of twee keer per jaar opzetten en/of organiseren 
van een promotionele actie met als doel zowel de naamsbekendheid van Stichting 
Studiebol te vergroten als het generen van giften om o.a. nieuwe studenten te kunnen 
laten starten met hun opleiding. 
 
Subsidie aanvraag: 
 
Afhankelijk van de opleiding zal gekeken worden of er een fonds in Nederland en/of 
Kenia. 
  
Ontwikkeling van samenwerkingsrelaties: 
 
Om grotere evenementen te kunnen organiseren waarbij in een relatief korte tijd een 
hoge opbrengst kan worden gegenereerd, zal bekeken worden of het zinvol is om 
samen te werken met andere Nederlandse stichtingen, die in Kenia actief zijn. 
 
Onderzoek en implementatie nieuwe vormen van communicatie: 
 
Wij zullen mogelijkheden voor nieuwe vormen van communicatie zoals social media 
onderzoeken en implementeren om zo andere en meer andere fondsen te werven en 
contact met en tussen de studenten te verbeteren. 
 
Vernieuwing website: 
 
De website zal vernieuwd worden, waarna alle nieuwe functionaliteiten zoals linken met 
social media aanwezig zullen zijn. 
 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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9.2 Beleid op langere termijn (2015 – 2019) 
 
Financiële reserve: 
 
Stichting Studiebol heeft het beleid een financiële reserve te hebben zo groot als de 
kosten om alle studenten deelnemend aan het Studiebol programma een jaar te laten 
studeren. 
 
Vergroten van naamsbekendheid: 
 
Naamsbekendheid is belangrijk voor Stichting Studiebol. De naamsbekendheid bepaalt 
mede of potentiële donateurs wel of niet doneren. 
 
Wij willen onze naamsbekendheid bij een zo breed mogelijk publiek vergroten door 
specifieke marketingkanalen aan te spreken: 
 

 Vermelding op diverse algemene websites. 

 Houden van presentaties op scholen. 

 Houden van lezingen bij Rotary en Lions Clubs. 

 Deelnemen aan thema- en informatiedagen met promotioneel materiaal van 
Stichting Studiebol (zoals poster, flyer enz.) 

 
Het streven is naar 4 activiteiten per jaar. 
 
Aanstelling ambassadeur m/v: 
 
Stichting Studiebol gaat op zoek naar een ambassadeur m/v, die zijn/haar bekendheid of 
sociale netwerk gebruikt om aandacht te vragen voor onze stichting. 
 
Professionalisering van organisatie: 
 
Dynamiek in fondsenwerving en ontwikkelingen in Kenia hebben regelrecht 
consequenties voor de manier waarop Stichting Studiebol opereert. 
 
Ieder bestuurslid heeft daarom de verantwoording om bij te blijven in het eigen 
vakgebied.  
Dit kan door bijvoorbeeld bijeenkomsten betreffende de belangen van Stichting 
Studiebol bij te wonen (zoals de jaarlijkse Afrikadag, informatiedagen georganiseerd 
door Participe enz.) of contacten te hebben met andere organisaties. 
 
Professionalisering van werkzaamheden: 
 
Stichting Studiebol gaat actief op zoek naar professionals die de bestuursleden 
ondersteuning kunnen geven op deelgebieden zoals PR en journalistieke 
werkzaamheden.  
 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beroemdheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Promotie_(marketing)
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Ontwikkelen huisstijl: 
 
Onze huisstijl is een belangrijk onderdeel van de communicatie. Een goede huisstijl is 
helder, krachtig en helpt bij het opbouwen van onze organisatie als bekende stichting. 
Wij willen dat de huisstijl consequent wordt doorgevoerd in al onze uitingen: flyer, 
website, briefpapier, advertenties, posters, presentaties enz. 
 

http://www.stichtingstudiebol.nl/
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10. Slotwoord 
 
Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van Stichting Studiebol. Indien 
omstandigheden hier aanleiding toe geven kan dit beleidsplan aangevuld of verbeterd 
worden, maar dit zal altijd in overleg gaan met het voltallige bestuur. 
 
Dit plan is beschikbaar voor iedereen die bijdraagt tot het slagen van ons beleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste wijziging: juni 2014 
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