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1. Doelstellingen van Stichting Adadyia
De stichting heeft ten doel de ondersteuning van plattelandsvrouwen in Burkina Faso.
Deze vrouwen zijn allen lid van FEPA/B (Fédération des professionnels agricoles du Burkina
vergelijkbaar met Land en Tuinbouw Organisatie LTO in Nederland).
Dit d.m.v. een micro-krediet, scholing en vorming.
Ondersteuning van een medische hulppost.

2. Wijze van werving van inkomsten
De inkomsten komen uit fondswerving en informatieverstrekking.
Deze werkzaamheden vinden plaats gedurende het hele jaar.
De inkomsten uit de omschreven activiteiten zijn geheel bestemd voor onze doelstelling.
Fondswerving,
d.m.v.: Giften en donaties
Presentatie en informatie bijeenkomsten.
Verzorgen van verkoopstand met voorwerpen uit Burkina Faso.
Verkoop zelfgemaakte jam en kaarten en dergelijke.

3. Beheer van het vermogen
Bestuur.
Stichting Adadyia heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester
en twee algemeen bestuursleden.
- Voorzitter is mevrouw Doortje Linders
- Secretaris is mevrouw Miek Mertens
- Penningmeester is mevrouw Ria Martens
- Algemeen bestuurslid mevrouw Els Kuepers
- Algemeen bestuurslid de heer Piet Martens

Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden
notulen opgemaakt.
Activiteiten
Normaal gesproken staan we regelmatig met onze stand op Eynderhoof bij activiteiten.
Dit kon de afgelopen jaren niet i.v.m. corona.
Dit jaar zal hier naar verwachting weer ruimte voor komen.
Voor ons een reden om te kijken hoe we toch nog inkomsten kunnen genereren.
We hebben een ondernemer benaderd om te vragen of hij "Jam" , "Honing Tijm Mosterd" en
"Kweeperengelei" voor ons wil verkopen.

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn
onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.
Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden krijgen geen salaris uitgekeerd.
Wel wordt er jaarlijks een onkostenvergoeding van € 50,= uitbetaald per persoon.

4. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Adadyia.
Op dit moment is het door de coronapandemie en de onveilige situatie die heerst in Burkina Faso niet
mogelijk het land veilig te bezoeken.
Wij willen daarom een paar mensen uit Burkina Faso uitnodigen om hier naar toe te komen voor
opleiding en projectbespreking,
Ook zullen we geld overmaken aan onze vertrouwenspersonen in Burkina Faso.
Het wordt overgemaakt n.a.v. een aangeleverd plan/ project, of onderbouwde vraagstelling in goed
overleg.

Het vermogen van de stichting staat momenteel op een spaarrekening bij de bank.
Het plan is om wanneer de situatie het toelaat weer een bezoek te brengen aan BF om ter plekke
verdere plannen uit te werken.

