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AMA YOUDON STICHTING 
 

Beleidsplan 2008-2009 
Versie 1.0 

 
 
Inleiding 
De Ama Youdon Stichting is in juli 2008 opgericht en streeft de ANBI (=Algemeen Nut 
Beogende Instelling) status na. Dit beleidsplan dient de aanvraag hiervoor te ondersteunen. 
De ANBI status maakt het voor donateurs en ook bij erfenissen mogelijk de giften aftrekbaar 
te laten zijn voor de inkomstenbelasting. 
 
Doelstelling 
Het verlenen van ondersteuning aan in India verblijvende, uit Tibet gevluchte, ouderen zonder 
wezenlijke bron van inkomen. Het gaat hierbij om het verschaffen van inkomsten voor het 
dekken van de kosten van het primaire levensonderhoud zoals huisvesting, voeding, medische 
verzorging. Daarnaast kan er als extra tegemoet gekomen worden in de begrafeniskosten. De 
kosten van ziekenhuis en medische specialisten blijven buiten beschouwing. 
Voor de toekomst wordt ingezet op de vergoeding van de inkomsten van 2-3 parttime 
werkende vrouwen die taken kunnen uitvoeren voor ouderen die daar niet zelf meer toe in 
staat zijn.  
 
Inkomsten van de stichting 
De inkomsten van de stichting zullen grotendeels in de toekomst tot stand komen. Het betreft  
een nog te verkrijgen legaat. Verder zullen de inkomsten op korte termijn bestaan uit donaties. 
Deze donaties zullen afkomstig zijn van vrienden, bekenden en familieleden van de 
bestuursleden en de bestuursleden zelf. Dit betekent dat de inkomsten tot aan het vrijkomen 
van het legaat zeer bescheiden zullen zijn. 
 
Werkwijze 
Door middel van een contactpersoon in de Tibetaanse kolonie Dickyiling (India) zal de 
beoogde ondersteuning aan bejaarde Tibetanen geregeld gaan worden. 
De contactpersoon fungeert als aanspreekpunt vanuit Nederland. Daarnaast treedt hij op als 
vertegenwoordiger van de selectiecommissie van het Tibetan Welfare Office (Sociale Zaken). 
Deze selectiecommissie stelt vast welke ouderen voor welke ondersteuning in aanmerking 
komen. Hierbij worden aan aantal locale criteria gehanteerd. Deze criteria zullen aan de 
stichting bekend worden. 
 
Het 1e jaar zal gestart worden met de ondersteuning van 3 ouderen. Dit aantal zal afhankelijk 
van de beschikbare gelden in de daarop volgende jaren telkens met enkele personen uitgebreid 
worden. Deze uitbreiding is afhankelijk van de beschikbare gelden en de wijze waarop het 
contact verloopt. 
 
Het geld zal periodiek overgemaakt worden teneinde de omvang van de onkosten te beperken. 
De ontvangende partij is de accountant van het Tibetan Welfare Office. Deze accountant heeft 
rechtstreeks contact met onze contactpersoon en de selectiecommissie.  
 
Eén- tot tweemaal per jaar zal door het bestuur  met de contactpersoon in Dickyiling ter 
plekke in contact worden getreden. Tussendoor zal een aantal maal per jaar telefonisch en 



Pagina 2 

email contact plaatsvinden. Van deze gesprekken/contacten wordt in het bestuur verslag 
gedaan.  
Tweemaal per jaar zal de contactpersoon in India schriftelijk verslag uitbrengen aan het 
bestuur van de stichting. Hiervoor ontvang de contactpersoon een overzicht van te bespreken 
zaken. 
De kosten van de bezoeken aan de kolonie zullen vooralsnog door de bestuursleden zelf 
gedragen worden. 
 
De stichting zal de exploitatiekosten zo gering mogelijk houden. De bestuursleden zullen hun 
werkzaamheden onbezoldigd verrichten. 
 
Public Relations 
De stichting zal haar bestaan en doelstelling kenbaar maken in de kring van vrienden, 
kennissen en familieleden. Dit zal zij doen middels de verspreiding van teksten die op een 
eenvoudige wijze vorm zijn gegeven. 
De stichting zal vooralsnog niet beschikken over een eigen logo, briefpapier en een website. 
Dit is mede bedoeld om de kosten en de hoeveelheid werk beperkt te houden. 
 
Beheer van de financiën 
Tot aan de ontvangst van het legaat zullen inkomsten en uitgaven met elkaar in lijn worden 
gehouden. De stichting streeft naar het aanleggen van een financiële buffer waaruit voor een 
periode van 3-5 jaar de lopende kosten kunnen worden betaald. 
Na ontvangst van het legaat zal dit beheerd gaan worden. Bij dit beheer zullen geen financiële 
risico’s worden gelopen. Delen van het legaat zullen ondergebracht worden in deposito’s. Het 
overige zal op een spaarrekening met een redelijke renteopbrengst worden geplaatst. Met de 
huidige rentestand zullen van de renteopbrengsten naar verwachting circa 20 ouderen 
ondersteund kunnen worden. 
Het bedrag van het legaat dient in principe in stand te blijven. 
 
Toekomstverwachtingen 
Over de planperiode wordt een toename van 3 naar circa 6 te ondersteunen ouderen voorzien. 
Tot aan de komst van het legaat is slechts een kleine verdere groei voorzien. Deze is geheel 
afhankelijk van additionele giften. Op het moment van het beschikbaar komen van het legaat 
zal de stichting streven naar een halfjaarlijkse geleidelijke toename van het aantal te 
ondersteunen ouderen. 
 
 
Dit beleidsplan is door het bestuur goedgekeurd op de vergadering 6 februari 2009. 
 
 
 
 
 
 
 


