
Beleidsplan Stichting Baby Hope 2015 

Doelstelling:
Het doel wat Stichting Baby Hope zichzelf heeft gesteld is het verbeteren van de 
verloskundige voorzieningen in buitenlandse ziekenhuizen. Dit proberen we op twee 
manieren. Ten eerste worden niet gebruikte materialen uit het Nederlandse medische 
kraampakket ingezameld en doorgegeven aan projecten in ontwikkelingslanden. En ten 
tweede ondersteunen we de projecten middels financiële donaties bij het aanschaffen van 
medische goederen of instrumenten die de voorzieningen op een hoger niveau helpen komen. 

Werkzaamheden:
Ons hoofddoel, het inzamelen van de kraammaterialen, kunnen wij tot stand brengen dankzij 
de inzet van onze vrijwilligers die zichzelf als inzamelpunt aanbieden door heel Nederland. 
De materialen worden via transportvrijwilligers en soms door de inzamelpunten zelf, 
doorgebracht naar een regionaal centraal depot (nb: bij een aantal vrijwilligers worden de 
materialen rechtstreeks opgehaald door de projecten zelf).  De projecten die onze materialen 
afnemen, zorgen zelf voor het transport naar het buitenland en de inzet van de materialen ter 
plaatse. 

Naamsbekendheid is bij onze stichting van groot belang. Enerzijds proberen we dit te generen
door Baby Hope te laten vermelden in de begeleidende brief van de verzekeraars die de 
kraampakketten uitreiken. Of middels een flyer in dit pakket. Anderzijds zorgen onze 
vrijwilligers ervoor dat ze lokaal bekend zijn als inzamelpunt door regelmatig de media op te 
zoeken en flyers uit te delen op punten waar ouders met kleine kinderen komen.

Het werven van middelen:
De financiële bijdrage aan de projecten kunnen tot stand komen door de donaties die Baby 
Hope mag ontvangen van particulieren of bedrijven. Daarnaast verkopen we faire trade 
ingekochte houten puzzels waarvan de winst geheel ten gunste van de projecten komt.
Via marktplaats en op beurzen worden ingeleverde nieuwe en 2e hands knuffels aangeboden. 

Beheer van het vermogen, besteding van vermogen en beloningsbeleid:
Het bestuur beheert het vermogen van Stichting Baby Hope en probeert middels donaties uit 
het bedrijfsleven de vaste kosten van het voeren van de werkzaamheden te beperken, teneinde
zoveel mogelijk donaties te kunnen doen aan de projecten. Hetgeen ook 2x per jaar in de 
bestuursvergadering wordt bekeken en besproken.
De ontvangen middelen worden in het jaar zelf of het jaar erop doorgegeven aan de projecten.
Zodat er, naast een werkkapitaal, geen eigen geld of spaargeld op naam van Baby Hope 
gereserveerd wordt voor andere doelen. 
Het beloningsbeleid van Stichting Baby Hope is duidelijk: bestuursleden, vrijwilligers van 
inzamelpunten en transportvrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestedingscriteria:
Op basis van de ons toevertrouwde donaties benaderen we de projecten die onze 
kraammaterialen afnemen en vragen hen om een voorstel voor een besteding toe te sturen.
Deze wordt in de bestuursvergaderingen overlegd en indien een donatie tot stand komt, wordt 
deze altijd na afloop verantwoord via nota’s of facturen en een verslag, liefs met 
beeldmateriaal. De besteding van de donatie moet altijd gerelateerd zijn aan kraamzorg of 
verloskundige voorzieningen. 



Planning voor 2015:
Het beleid van Stichting Baby Hope is erop gericht om met de vrijwilligers die zich aan ons 
goede doel verbinden, zoveel mogelijk kraammaterialen te verzamelen en aan te bieden aan 
de projecten. 

Hierin kunnen we problemen krijgen als vrijwilligers opzeggen en met name het stoppen van 
transportvrijwilligers geeft problemen in de continuïteit van onze organisatie. De puzzel 
rondom het transport van materialen naar de diverse depots en projecten blijft onze aandacht 
houden. We kunnen alleen aanbieden wat we ontvangen, er zijn geen vaste afzet afspraken 
met de projecten. 

De naamsbekendheid van Baby Hope vergroten en het contact met de zorgverzekeraars blijft 
een continue proces wat onze aandacht heeft. 

In 2014 hebben we onze vrijwilligers een kleine attentie verstuurd vanwege het 10 jarig 
bestaan van onze stichting. In 2015 zal er weer een grote bestelling van flyers plaatsvinden. 
Deze flyers zullen verstuurd en verdeeld worden naar de inzamelpunten en andere 
geïnteresseerden (zoals verloskundigen en kraam bureaus) die onze flyer aanbieden aan jonge 
ouders. 

Een aantal plaatsen in Nederland verdienen wat betreft de inzamelpunten en het transport 
onze speciale aandacht. Hier valt de regio Rotterdam onder. Een nieuw netwerk van 
inzamelpunten en transportvrijwilligers zal opgebouwd moeten worden in 2015.
Het depot in Krommenie houden we aan om de lokaal ingezamelde materialen te kunnen 
opslaan. We blijven zoeken naar een vrijwilliger die dit voor ons wil beheren en op afspraak 
materialen in ontvangst kan nemen.

In 2014 hebben we een grote partij goederen mogen ontvangen via Natalis en CZ. Het 
verdelen van deze goederen over de diverse projecten is gestart in 2014 en zal in 2015 
afgerond worden.


