Beleidsplan Stichting Baby Hope 2022
Doelstelling:
Stichting Baby Hope zet zich in voor het verbeteren van voorzieningen op
het gebied van verloskunde in buitenlandse ziekenhuizen. Door enerzijds
niet gebruikte materialen uit het Nederlandse medische kraampakket in te
zamelen en door te geven aan bestaande projecten. En anderzijds door
kleine financiële donaties door te geven waarmee medische goederen of
instrumenten aangeschaft kunnen worden. Beide helpen om moeder en
kind in ontwikkelingslanden een betere start te geven.
Werkzaamheden:
Ons hoofddoel is en blijft het inzamelen van de kraammaterialen. Door de
inzet van heel enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers die zich als
inzamelpunt aanbieden. Vrijwilligers die een stukje van het transport
verzorgen. De ingezamelde materialen worden via transportvrijwilligers,
de inzamelpunten zelf, of met hulp van het project, doorgebracht naar een
regionaal centraal depot of rechtstreeks naar de opslag van een project.
De projecten die onze materialen afnemen, zorgen zelf voor het transport
naar het buitenland en de inzet van de materialen ter plaatse.
Stichting Baby Hope is al bij veel mensen bekend. Via een kleine
vermelding in de begeleidende brief van zorgverzekeraars of een flyer in
het kraampakket, vergroten we onze naamsbekendheid. De
inzamelpunten zorgen voor lokale bekendheid door het ophangen en
ronddelen van posters en flyers. En door regelmatig berichtjes te plaatsen
op (sociale) media.
Het werven van middelen:
De financiële bijdrage aan de projecten kunnen we doen, door de donaties
die Baby Hope mag ontvangen van particulieren en bedrijven. Hiertoe
voeren we geen (nog geen) actief beleid. Via spaarprogramma’s als
Youbedo en Doelshop krijgen we donaties binnen. De verkoop van puzzels
is afgerond. We ontvangen opbrengsten uit de verkoop van kleine nieuwe
en 2e hands knuffeltjes via marktplaats. Deze ontvangen we via de
inzamelpunten bij het aanleveren van de kraammaterialen. Daarnaast
ontvangen we met enige regelmaat donaties bij geboorte en maakt een
actief inzamelpunt van Baby Hope kraamcadeau’s samenstelt van
gedoneerde verkoopbare materialen. De opbrengst hiervan komt ten
gunste van onze projecten.
Door Corona zijn er in 2021 bijna geen beurzen of markten geweest. En
ook in 2022 zal dit wellicht nog even op zich laten wachten. Zoiezo zijn we
hierin afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers en de kosten die het
met zich meebrengt om op een markt te staan.

Beheer van het vermogen, besteding van vermogen en
beloningsbeleid:
Het bestuur beheert het vermogen van Stichting Baby Hope en probeert
middels de opbrengst van de verkoop van de knuffeltjes de vaste kosten
van het voeren van de werkzaamheden te beperken (dit betreft vooral de
portokosten en de bankkosten). Ook de opbrengsten uit Youbedo en
Doelshop worden hiervoor gebruikt.
Tweemaal per jaar bespreken we tijdens de bestuursvergadering bij welk
project de donaties terecht komen. De ontvangen donaties van
particulieren en bedrijven worden altijd in overleg doorgegeven en terug
gekoppeld aan de donateurs.
De ontvangen middelen worden in het jaar zelf of het jaar erop
doorgegeven aan de projecten. Zodat er, naast een klein werkkapitaal,
geen eigen geld of spaargeld op naam van Baby Hope gereserveerd wordt
voor andere doelen. Omdat we de donaties wel graag onderbouwt willen
doorgeven, kan het soms even duren voordat er daadwerkelijk tot
uitbetaling van de donaties komt. Ook bij de projecten kan het soms even
duren voordat duidelijk is waar het geld aan besteed gaat worden. Dit
voorkomt snelle acties met een onduidelijke bestemming. Er staat daarom
wel donatie geld “gereserveerd” voor bepaalde projecten, waar nog meer
duidelijkheid moet komen over de bestemming.
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 of ter verbetering ingezet worden in een ziekenhuis waar de
baby’s geboren worden.
Planning voor 2022:
Het beleid van Stichting Baby Hope is erop gericht om met de vrijwilligers
die zich aan ons goede doel verbinden, samen zoveel mogelijk
kraammaterialen te verzamelen en deze door te geven aan projecten in
het buitenland. Het aantal inzamelpunten varieert in de tijd. Momenteel
werken we met ongeveer 260 inzamelpunten.

Het vinden van (nieuwe) transportvrijwilligers geeft soms wat problemen
bij het ophalen van de materialen. 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. Over het algemeen lukt het om
alle materialen van de vrijwilligers naar een depot of project te krijgen.
Ook bij de projecten merken we dat het, mede door Corona, soms moeilijk
is om de goederen ter plaatse te krijgen. Of dat het transport klaarmaken
van de materialen anders verloopt door de Corona maatregelen. Ook
merken zij dat het in het huidige economische klimaat moeilijker is om
donateurs te vinden voor transportkosten. Hierdoor kan de hoeveelheid
kraammaterialen in de depots soms wat oplopen. Maar tot nu toe, lukt het
altijd om de materialen bij de projecten te krijgen. Er liggen geen overvolle
depots in het land.
In maart van dit jaar is er een grotere hoeveelheid materialen naar
projecten in Oekraïne gegaan. Dit ging soms via onze bestaande
samenwerkingspartners, soms via lokale initiatieven. Het aanhouden van
de oorlog en de nood aldaar, creëert een extra vraag naar medische
goederen. Waar nodig en waar mogelijk, helpen we een aantal
organisaties die hierin meewerken, met name via De Rijp zijn grotere
hoeveelheden meegegaan.
De naamsbekendheid van Baby Hope op peil houden en het contact met
de zorgverzekeraars onderhouden blijft een continue proces wat onze
aandacht heeft.
Naast het onderhouden van onze website en de sociale media, alsmede
het contact met onze vrijwilligers.
Het depot in Krommenie houden we aan om de lokaal ingezamelde
materialen te kunnen opslaan. Er is nog geen “beheerder” gevonden maar
de transportvrijwilligers en vrijwilligers die zelfstandig hier spullen
brengen, weten hun weg inmiddels. Met enige regelmaat haalt het bestuur
dit depot leeg. Een lokale beheerder zou ideaal zijn, maar deze is nog niet
gevonden
Door Corona zijn in 2020 en 2021 een aantal zaken op de langere baan
geschoven. Ook in 2022 merken we dat Corona nog niet weg is en invloed
heeft, bijvoorbeeld op locatie bij onze projecten. In 2022 richten we ons
daarom ook op het zo soepel mogelijk laten verlopen van de stroom van
kraammaterialen. Dat is en blijft ons uitgangspunt. Projecten/trajecten als
een reiscouveuse zullen zeker opgepakt worden.
In 2021 zijn er bij het bestuur van Baby Hope en ook bij de projecten die
we ondersteunen mede door Corona andere prioriteiten gesteld. We hopen
dit in de tweede helft van het jaar weer wat meer structuur te geven in
overleg met de projecten.

In 2023 is het 20 jaar geleden dat Baby Hope opgericht is. Waar zeker
aandacht aan gegeven zal worden. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Hiervoor worden momenteel plannen gemaakt. In deze
20 jaren zijn er heel veel materialen doorgezet naar projecten in
ontwikkelingslanden. En daarmee gered van de prullenbak. Heel veel
moeders en baby’s zijn ermee geholpen.

