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GEACTUALISEERD BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING ANDEWEG MEDITERRANEAN TRAINING FOR 
THE DEAF – NEDERLAND VOOR DE BOEKJAREN 2016 – 2018.  

 
De stichting heeft tot doel het werk van het “Learning Center for the Deaf”, hierna ook te 
noemen LCD, in Beiroet, Libanon materieel, onder meer financieel, en immaterieel te 
steunen. 
 
1. Werkzaamheden van de stichting 
 
De werkzaamheden van de stichting bestaan voornamelijk uit bekendheid geven van het 
werk van het LCD, door het uitgeven van een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief worden de 
werkzaamheden en behaalde resultaten besproken van de school in Libanon. 
De werkzaamheden van de stichting  AMT bestaan verder uit het houden van 
bijeenkomsten, vergaderingen beleggen, het organiseren van sponsor bijeenkomsten en 
inzamel acties, werving van fondsen aanvragen van project subsidies en adviezen ten 
behoeve van het LCD in de ruimste zin van het woord. 
 
2. Wijze van werven van financiële middelen 
 
De stichting AMT-Nederland wil genoemde  middelen trachten te verkrijgen door : 
a. het voeren van acties 
b. het benaderen van instellingen voor dovenzorg 
c. met (kerkelijke) organisaties in contact treden om hen zodoende te bewegen voor het 
werk van de Stichting AMT collecten te houden of ander acties te voeren. 
d. trachten van diverse bedrijven financiële steun te krijgen voor het werk. 
e. aanvaarden van erfstellingen en legaten. 
f. het werven van particuliere donateurs. 
g. het opzetten en in stand houden van een website 
h. in de ruimste zin het werk van de Stichting AMT kenbaar maken 
 
3. Het beheren van het vermogen van de Stichting AMT-Nederland 
 
De stichting  AMT zal het vermogen beheren conform de wettelijke regels, zoals onder 
meer  vermeld zijn in Richtlijn 650 Wet op de Jaarrekening voor Fondsenwervende 
instellingen. Daarnaast zal de stichting AMT zich houden aan de richtlijnen van het CBF, 
Code Wijffels Goed Bestuur en de codes en richtlijnen voor goede doelen zoals opgesteld 
door de VFI. Overeenkomstig voornoemde richtlijnen, heeft de stichting AMT een 
continuïteits reserve  gevormd van € 4.000, per 31-12-2008. deze wordt geacht ruim 
voldoende te zijn voor de komende  jaren . 
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Jaarlijks wordt door een extern administratiekantoor de jaarrekening  van de stichting AMT 
opgesteld onder verantwoording van de Penningmeester. Het Bestuur keurt deze 
jaarrekening goed en maakt hiervan een verslag.  
Jaarlijks stelt het Bestuur een begroting op voor het komende jaar. Dit vind in de regel in 
het najaar plaats. 
De leiding van het LCD geeft voordat een dergelijke begrotingsronde plaatsvind, aan, 
waarvoor men financiële steun of adviezen nodig heeft en welke kosten hiermee gemoeid 
zijn. Het bestuur onderzoekt de noodzaak en redelijkheid van het verzoek en neemt een 
beslissing hieromtrent. In dringende gevallen kunnen tussendoor verzoeken worden 
gedaan door het LCD. In alle gevallen zal na goedkeuring een eindverantwoording met 
eventueel een foto verslag, door het LCD afgelegd moeten worden. 
 
4. toekomst paragraaf 
 
Voor het jaar 2016 en daaropvolgende jaren zal het bestuur naar interne versterking 
zoeken. Het bestuur zal wegens teruglopen van haar inkomsten in 2016 een meerjarenplan 
gaan opzetten. Dit meerjaren plan zal telkens een periode betreffen van 3 opeenvolgende 
boekjaren en jaarlijks bij het opstellen van de nieuwe financiële jaarbegroting, indien nodig, 
worden geëvalueerd en worden aangepast. 
 
 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 november 2016 
 
De voorzitter, 
 
 
H.P. Wareman 
 


