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Voorwoord  
Een onafhankelijk bestaan leiden, kunnen doen wat je wilt doen, kunnen doen waar je 
goed in bent en kunnen leren wat je graag wilt; dat moet toch voor iedereen mogelijk 
zijn?  
Een leven kunnen leiden waarin je zelf keuzes kan maken; wil ik gaan studeren, reizen 
of werken, wil ik een eigen bedrijfje starten of voor een baas werken, eten we vandaag 
groente of rijst? Keuzes die voor ons heel vanzelfsprekend zijn en waarvan we het 
bijzondere vaak niet inzien. Wij kunnen onze dromen waar maken, omdat we daar de 
mogelijkheden voor hebben. En dat geluk hebben we omdat we in een welvarend land 
geboren zijn.  
 
Dit geluk is niet voor iedereen weggelegd. Mensen in ontwikkelingslanden leven vaak 
onder de armoedegrens. Door het altijd aanwezige gebrek aan financiële middelen, 
hebben zij geen mogelijkheid om te doen wat ze willen en kunnen doen. Zij hebben 
vaak moeite om zichzelf in leven te houden en hun gezin te onderhouden. Meestal kan 
er maar één kind uit het gezin naar school en is voor de anderen binnen het gezin geen 
mogelijkheid om zich op dat gebied te ontwikkelen.  
 
Stichting VeloVelo wil mensen, die de capaciteiten en de wil hebben zich te ontwikkelen 
om zo een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen, op weg helpen om hun 
droom te realiseren. 
 
Bij een stichting hoort ook een beleidsplan. Voor u ligt het beleidsplan 2018 van 
Stichting VeloVelo. Dit plan omvat een overzicht van onze missie, visie, doelstellingen 
en strategie. Ook geeft dit plan inzicht in de werving en het beheer van de fondsen en 
de activiteiten van de stichting.  
 
Het bestuur van Stichting VeloVelo. 
 
Linda Selhorst 
Marjolein van Wijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

  

Inleiding  
 
Oprichting 
Stichting VeloVelo is officieel op 24 augustus 2010 in Nederland opgericht door Linda 
Selhorst en Marjolein van Wijk. Zij hebben elkaar in 2006 ontmoet op de Master 
opleiding voor Kinderfysiotherapie.  
 
Na het behalen van de Master hebben Linda en Marjolein contact gehouden en 
kwamen op het idee een stichting op te richten. Beide hebben affiniteit met 
ontwikkelingslanden. Linda heeft veel gereisd over de hele wereld en Marjolein heeft 
banden met Azië. Stichting VeloVelo gaat zich in eerste instantie richten op de 
Filipijnen.  
 
Waarom VeloVelo? 
Tijdens de Masteropleiding moesten er veel opdrachten gemaakt worden en voor die 
opdrachten hebben zij veel samengewerkt. Door één van hun begeleiders werden zij 
daarom vergeleken met een tandem: op een tandem kun je elkaar uit de wind houden, 
iemand even meenemen op jouw kracht/capaciteit en hem of haar daarna weer af laten 
stappen en zelf verder laten gaan. Op een tandem moet je samen werken en kun je 

gebruik maken van elkaars sterke punten. Je komt 
verder met gedeelde inspanning: samen sta (lees: 
fiets) je sterk.  
Door deze vergelijking is ook de naam van de 
stichting tot stand gekomen; VeloVelo betekent 
tandem in het Latijns. Als je het logo bekijkt, zie je 
er ook het woord LOVE in terug. De ondertitel 
“Samen Sterk” spreekt dan ook voor zich. 
 

 
Waarom de Filipijnen? 
In 1994 zijn Marjolein en haar man begonnen met het sponsoren 
van een kind op de Filipijnen via Plan International. Toen dit project 
stopte, zijn zij blijven communiceren met de familie van het kind en 
hebben de familie in 2000 ook bezocht. Er werd regelmatig geld 
naar de Filipijnen gestuurd, maar op een gegeven moment gaf dat 
geen goed gevoel meer. Het maakte de familie op de Filipijnen te 
afhankelijk. Wat als er geen geld gestuurd kan worden om wat voor 
reden dan ook? Zij moesten de mogelijkheid krijgen zelfstandig in 
hun behoeften te kunnen voorzien en niet afhankelijk te zijn van 
derden. Tegelijkertijd waren Linda en Marjolein aan het nadenken 
over een stichting en werd het idee geopperd om te kijken op wat 
voor manier dit gezin dan beter geholpen kon worden. En als ze dit 
gezin op weg konden helpen waarom dan ook niet anderen? En zo 
ontstond Stichting VeloVelo met de missie: begeleiden naar 
zelfstandigheid en daardoor onafhankelijkheid.

  



 

 
 

  

Missie, Visie & Doelstelling   
 

Missie 
Ieder mens heeft recht op een zelfstandig en onafhankelijk bestaan. 

Visie  
Het uitgangspunt van Stichting VeloVelo is het stimuleren en begeleiden naar 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen in ontwikkelingslanden, zonder 
onderscheid te maken in geslacht, leeftijd, afkomst of geloofsovertuiging. Stichting 
VeloVelo richt zich op individuen met een hulpvraag die niet de mogelijkheid hebben 
om een onafhankelijk en zelfstandig bestaan op te bouwen. Stichting VeloVelo wil dit 
verwezenlijken door een bijdrage te leveren aan het zelfstandig functioneren van 
mensen binnen de leefgemeenschap. 
 
Doelstelling 
Individuen te ondersteunen die gemotiveerd zijn en ook de capaciteit hebben, zichzelf 
in hun eigen levensonderhoud te voorzien en zo een zelfstandig en onafhankelijk 
bestaan op te kunnen bouwen en dit kunnen voortzetten. 
 
 
De Stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
Het vermogen van de Stichting wordt niet belegd. 
 
 

 



Strategie   
 

Uitvoering projecten 
Omdat een goede communicatie tussen Stichting VeloVelo in Nederland en de 
aanvrager in het ontwikkelingsland van groot belang is, is gekozen om een 
contactpersoon aan te stellen in het ontwikkelingsland. Deze persoon staat in contact 
met de lokale mensen en neemt als eerste kennis van de aanvraag van een individu. 
De contactpersoon zal de situatie uitgebreid in kaart brengen en de vraag 
gespecificeerd aan het bestuur voorleggen. Het bestuur van de stichting laat zich door 
de contactpersoon adviseren en neemt binnen het bestuur een besluit om de aanvraag 
wel of niet aan te nemen en koppelt dit terug naar de contactpersoon. Wordt de vraag 
afgewezen wegens het niet overeenkomen met de missie, visie en/of doelstelling van 
de stichting, dan zal de contactpersoon de aanvrager hiervan op de hoogte stellen. 
Wordt de aanvraag positief beoordeeld, dan zal het bestuur een actieplan maken om de 
hulp te kunnen realiseren. Voor de uitvoering van de aanvraag wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de kennis, goederen en expertise van lokale mensen. Dit betekent 
dat goederen op de Filipijnen aangeschaft zullen worden. En mochten er vragen zijn 
over bijvoorbeeld de haalbaarheid van een project zal Stichting VeloVelo te rade gaan 
bij bijvoorbeeld de lokale overheid of de ambassade.  De bijdrage van Stichting 
VeloVelo aan een individu kan een eenmalige donatie, het verstrekken van een lening 
en een langdurige ondersteuning zijn, afhankelijk van de situatie waarin de aanvrager 
zich bevindt. Een lening wordt verstrekt als deze inkomsten kan gaan genereren. Een 
donatie wordt gegeven als deze voorziet in de primaire levensbehoeften.  
 

 



 

 
 

  

Fondsenwerving 
In Nederland houdt Stichting VeloVelo zich bezig met fondsenwerving om de aanvragen 
te kunnen realiseren. Dit gebeurt via een aantal wegen: 

1. Donaties: Familie, vrienden, kennissen en anderen die de stichting periodiek 
steunen 

2. Eenmalige acties: Particulieren en/of bedrijven die de stichting eenmalig een 
donatie willen geven, activiteiten georganiseerd door vrijwilligers (bijvoorbeeld 
sponsorloop op school of het aansluiten bij een bestaande activiteit waarbij de 
opbrengst (voor een deel) naar de stichting gaat) 

3. Bijdrage aan het bestaan van Stichting VeloVelo: onder andere het maken van 
de website, het opstellen van de notariële acte, en het ontwerpen van het logo 
gebeurt allemaal op vrijwillige basis door mensen die hierin bekwaam zijn en 
hun betrokkenheid bij de stichting hebben getoond. Ook alle activiteiten die door 
de betrokkenen en hun vrijwilligers worden ondernomen vallen hieronder. Dit 
wordt op de website vermeld. 

 

 
 
Publiciteit 
Het bestuur van Stichting VeloVelo zet zich in om de doelstellingen en activiteiten van 
de stichting onder een zo breed mogelijk publiek bekend te maken. Enerzijds om 
fondsen te werven, anderzijds om duidelijk te maken waar deze fondsen aan besteed 
worden. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende middelen:  
 
Website 

o Een informatieve website die gebruik wordt als informatiekanaal naar de 
donateurs en overige belangstellenden. Via de website wordt 
informatiemateriaal beschikbaar gesteld zoals foto’s, filmpjes, 
nieuwsbrieven. Ook is het mogelijk om via de website te doneren.  

SocialMedia 
o Er is een pagina op Facebook en een twitteraccount waarin up to date 

informatie wordt gedeeld. Beide accounts zijn aan elkaar gekoppeld.  
 
 
 

 



 

 
 

  

Nieuwsbrief 
o De donateurs zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden door 

middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft informatie over de 
lopende projecten, de activiteiten van de stichting en de plannen voor de 
komende tijd.  

 
Flyers  

o Tijdens bestaande en door de stichting georganiseerde activiteiten zullen 
er flyers uitgedeeld worden om zodoende naamsbekendheid te 
verkrijgen en potentiële nieuwe donateurs te werven. 

 
Publicaties in kranten en andere media 

o Activiteiten die gedaan worden, kunnen worden beschreven in de media. 
 
Informatiemateriaal 

o Dit gaat om het opbouwen van informatiepakketten en voorlichting- en 
standmateriaal. Stichting VeloVelo kan particulieren en/of bedrijven met 
eigen initiatieven aan ideeën of materialen helpen; wanneer:  

§ scholen een actie willen voeren 
§ er in de kerk een collecte wordt gehouden 
§ er een lezing wordt gegeven over onze stichting en onze 

doelstellingen  en werkwijze 
§ men geld wil inzamelen bij een verjaardag, trouwerij, jubileum, 

geboorte of komst van een kind 
 

 



Projecten  
 
Stichting VeloVelo ondersteunt meerdere projecten op verschillende domeinen. Deze 
domeinen zijn als volgt onder verdeeld: 
 

• Bedrijven 
o Het verstrekken van een lening en/of microkrediet ondersteuning bieden 

bij het opstarten van een bedrijfje  
§ Terugblik Sari Sari store : 

• De in 2016 opgestarte Sari Sari store loopt goed. In 2017 
is een aanvraag gedaan om de Sari Sari store 
aantrekkelijker te maken. Er is geschilderd en het dak is 
vernieuwd. Het project is zelfvoorzienend en wordt in 
2018 afgesloten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Medisch  
o Het ondersteunen van mensen die medische zorg nodig hebben en dit 

niet zelf kunnen bekostigen. 
§ Terugblik Mabel Enero 

• De gezondheid van Mabel blijft stabiel middels de 
maandelijks verstrekte medicatie. Ze kan zelfstandig 
zitten en wordt met de rolstoel vervoerd. De 
ondersteuning aan Mabel blijft doorgaan in 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

  

• Nieuw project 
o Er wordt jaarlijks budget gereserveerd voor nieuwe projecten die in de 

loop van het jaar opgestart en uitgevoerd worden. 
§ Terugblik 

• Er is geen aanvraag gedaan voor een nieuw project. Het 
beschikbare budget is teruggevloeid naar de algemene 
middelen. 

 
• Personen 

o Het ondersteunen van mensen die wel de wil en de capaciteiten, maar 
niet de juiste middelen, opleiding of netwerk hebben. 

§ Terugblik Mary Ann Enero 
• De naaiopleiding aan TESDA is afgerond. De door Mary 

Ann aangevraagde naaimachine is aan haar 
aangeboden. Ze zal komend jaar ervaring op gaan doen, 
zodat in 2018/2019 gekeken zal worden of ze in staat is 
een eigen naaibedrijfje op te starten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Scholing 
o Het financieren van de scholingskosten van maximaal 15 

studenten/scholieren, verdeeld over elementary school, high school en 
college 

§ Terugblik scholieren 
• In 2017 heeft Stichting VeloVelo 14 leerlingen financieel 

ondersteund in hun scholingskosten. Alle leerlingen 
hebben een vaste sponsor. In 2018 zullen 2 kinderen aan 
High School afstuderen, zij zullen een aanvraag voor 
sponsoring aan College doen.  

 
 
 
 

 



 

 
 

  

• Kanlungan sa Er-Ma 
o Het bevorderen van het welzijn van straatkinderen uit Manila, zodat ze 

meer kans hebben op een onafhankelijk en zelfstandig leven. 
§ Terugblik Voedselproject bij Tunasan Community Centre 

• Dagelijks komen er gemiddeld 50 straatkinderen om een 
maaltijd te nuttigen in het buurthuis. In 2018 zal dit project 
voorgezet worden, zodat de straatkinderen elke dag een 
voedzame maaltijd krijgen en ze door hun komst naar het 
centrum gemonitord kunnen worden qua gezondheid en 
ontwikkeling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Aanvraag nieuw onderkomen 
• In 2017 is door de staff van Kanlungan sa Er-Ma een 

aanvraag gedaan voor ondersteuning bij de koop van een 
nieuw, eigen onderkomen voor het Tunasan Community 
Centre. Het huidige centrum wordt gehuurd, ligt op een 
gevaarlijke locatie en is te klein voor de grote toestroom 
van straatkinderen en om cursussen/opleidingen te 
geven aan straatkinderen en hun ouders. Het doel voor 
2018 wordt het realiseren van een eigen onderkomen 
voor dit buurthuis, zodat kinderen beter opgevangen en 
begeleid kunnen worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

  

Doelstellingen  
 

Voor 2018 zijn de volgende doelstellingen opgesteld: 
 
Fondsenwerving 
Het behouden van de huidige donateurs en tegelijkertijd het werven van nieuwe 
donateurs. 
 
Projecten 
Medisch 
Het financieren van de kosten van de medicijnen, en mogelijk voorzieningen, voor 
Mabel Enero. 
 
Personen 
Mary Ann Enero start een eigen naaiatelier. 
 
Scholing 
Financieel ondersteunen van maximaal 15 schoolgaande kinderen, verdeeld over 
basis-, middelbare school en ‘college’. Bij een nieuwe aanvraag voor een scholarschip 
wordt er eerst gezocht naar een sponsor.  
 
Tunasan Community Centre 
Financieren van het voedselproject waarbij er elke dag voor gemiddeld 50 kinderen 
een voedzame maaltijd gekookt zal worden.  
 
Realiseren van een nieuw onderkomen voor Tunasan Community Centre, onderdeel 
van Kanlunga sa Er-Ma. 
 
 
 

 



Organisatie Stichting 
 
Stichting VeloVelo is gevestigd in Hardenberg en bestaat officieel sinds 24 augustus 
2010.  
 
De stichting kent 2 bestuursleden: 
Marjolein van Wijk -  Voorzitter  
Linda Selhorst - Secretaris en Penningmeester 
 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse bestuur. Het 
dagelijkse 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. 
 
De bestuursleden woonachtig in Nederland komen minimaal 1x per kwartaal bijeen voor 
een vergadering. Eens in de vier weken wordt online een vergadering gehouden met de 
contactpersonen via Skype. 
 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 
wel recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten.  
 
Werkwijze op de Filipijnen 
Rico en Phene Austria regelen alle lopende zaken op de Filipijnen en is het eerste 
contact voor de deelnemers aan de projecten. Zij bezoeken de projecten minimaal 2x 
per jaar.  
 
Voor projecten op de Filipijnen werkt Stichting VeloVelo samen met contactpersoon 
Norla Sayan Valdez. Zij woont in Bayombong, vlak bij Casat, op het eiland Noord 
Luzon. Zij is jarenlang directrice van de deelnemende basisschool geweest en kent de 
inwoners van Casat heel goed.  
 
Regelmatig zullen de Nederlandse bestuursleden afreizen naar de Filipijnen om samen 
met de Filipijnse contactpersonen de lopende projecten te bezoeken. Met de 
contactpersoon worden de afspraken nog eens doorgenomen en zullen alle externe 
betrokkenen bezocht worden (o.a. lokale overheden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Financiële beleid 
 
Het beheer van de financiële middelen is in handen van de penningmeester die een 
eenvoudige administratie bijhoudt. De penningmeester legt verantwoording af over het 
gevoerde beleid in relatie tot de gemaakte begroting. De jaarlijkse kascontrole en het 
financiele jaarverslag worden door een externe accountant uitgevoerd. Het jaarverslag 
wordt daarna op de website van de stichting geplaatst. 
 
Alle lopende projecten worden opgenomen in de jaarlijkse begroting. Wordt er 
gedurende het lopende kalenderjaar een aanvraag geplaatst voor een nieuw project, 
dan zal er, voorafgaand aan het project, eerst een begroting gemaakt worden. Deze 
wordt achteraf meegenomen in het jaarverslag. 
 
Over de lokaal in de Filipijnen bestede middelen wordt per project schriftelijk en 
achteraf door de contactpersoon gerapporteerd. Deze gegevens verwerkt de 
penningmeester in de administratie en zijn voor donateurs in te zien. Deze gegevens 
worden verwerkt in het jaarverslag welke de Stichting zal uitbrengen. 
 
Eenmalige projecten starten pas als het volledige bedrag, begroot voor dat project, 
beschikbaar is. Voor langlopende projecten zorgt de Stichting dat er voldoende geld is 
om het project één jaar te kunnen financiëren.  
 
De Stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
Het vermogen van de Stichting wordt niet belegd. 
 
Alle inkomsten komen ten goede van de projecten met uitzondering van de vaste lasten 
en onkostenvergoeding ten behoeve van een project. 
 
De begroting en de jaarverslagen zijn in een apart document verwerkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

  

Colofon 
 
Naam Stichting Stichting VeloVelo 

Adres Baalder Esch 20 
Hardenberg 

Telefoon 0031-610909290 
0031-618164111 

Kamer van Koophandelnr. 50665189 te Zwolle 

RSIN nummer 822868209 

Bankrekeningnummer IBAN: NL18 RABO 0153 2061 87 
BIC: RABONL2U 

Oprichtingsdatum 24 augustus 2010 

Website www.velovelo.info 

Contact contact@velovelo.nl 

 

 


