BELEIDSPLAN 2021
Motivatie voor oprichting
ROCKIDS is een Stichting die in juni 2016 ter nagedachtenis aan Stijn Meijer is opgericht om
vanuit zijn naam, structureel kansarme kinderen te ondersteunen.
Doelstelling ROCKIDS
Het primaire doel van ROCKIDS is het ondersteunen van de veiligheid, gezondheid en
educatie van kansarme kinderen en hun gezin, ongeacht levensovertuiging, religie, sexe of
raciale afkomst.
Oprichters/bestuurders van ROCKIDS
Marjolein Meijer-Nieuwenhuis (Voorzitter en oprichter)
Annemieke Kornblum-Twisk (Secretaris en oprichter)
Asha Nannan (Penningmeester)
De werkwijze van ROCKIDS
ROCKIDS heeft een bestuur en daarnaast ‘friends’, sponsors en partners. Friends investeren
structureel zowel tijd als geld in de Stichting. Sponsors dragen financieel bij (of in gratis
dienstverlening/producten). We werken samen met Nederlandse partners, voornamelijk
andere Stichtingen met activiteiten in Noord Sri Lanka, zoals Havonos en SEHH. Wilde
Ganzen zien we ook als partner, omdat deze Goede Doelen organisatie de meeste projecten
van ROCKIDS sponsort en ons van waardevol advies voorziet. Onze partners in Sri Lanka zijn
lokale NGO’s, waarmee projecten worden uitgevoerd. Op dit moment zijn onze belangrijkste
partners Caritas-Valvuthayam (Mannar) en Prosperous Life (Vavuniya).
Welke projecten heeft ROCKIDS tot stand gebracht?
Het eerste project onder de ROCKIDS vlag was de bouw van een kleuterschool in Sri Lanka
met eenmalig beschikbare fondsen (Deva pre school in Palampiddy). Daarna zijn diverse
projecten geïmplementeerd op gebied van educatie, water(filtratie), micro krediet en
infrastructuur (aanleggen van speelplaatsen, hekken aanbrengen om scholen, opknappen
dorpshuizen, aanleggen electriciteit etc). Zie de website voor een volledig projectoverzicht.

Fondsenwerving
Voor 2021 staat een aantal nieuwe projecten op stapel nadat we in 2020 uitsluitend Covid19 crisishulp hebben kunnen bieden. Ons plan is het bouwen van een 3e kleuterschool, het
voortzetten van onze succesvolle pilot met tablet/e-learning uit 2019 en het uitbreiden van
micro krediet faciliteiten. Daarnaast zijn we in overleg over sponsoring van een zg. ‘Early
Screening & Treatment Program’: de allerjongsten (0-4 jaar) worden onderzocht op
geestelijke en/of fysieke beperkingen en hun ouders krijgen voorlichting over mogelijke
behandelingen.
Fundraising is lastig vanwege de Corona beperkingen in Nederland, maar vraagt dit jaar extra
aandacht omdat onze reserves vorig jaar in noodhulp zijn geïnvesteerd. Gelukkig hebben we
een aantal loyale, structurele sponsors gevonden dat voor een stevig fundament zorgt.
Beheer en besteding van de fondsen
De fondsen worden beheerd door het bestuurd. ROCKIDS heeft een bankrekeningnummer
bij de Triodos Bank: NL 13 TRIO 0338 402152
Het bestuur van de Stichting selecteert projecten die aansluiten bij de missie en doelstellingen van ROCKIDS. Alle fondsen worden besteed aan de projecten, hiervan wordt een
boekhouding bijgehouden. De bestuurleden ontvangen geen salaris, onkosten- of reiskostenvergoeding. Alle overheadkosten (zoals webiste, promotiematerialen) worden uit privé
middelen gefinancierd. De jaarstukken worden opgemaakt door Claus Accountants in
Haarlem. Deze kunt u opvragen bij het bestuur.
Keurmerk goede doelen
ROCKIDS heeft in 2018 de ANBI status verkregen van de Belastingdienst. Schenkingen aan de
Stichting zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Het CBF-keurmerk voor Goede doelen Organisaties
wordt in 2021 aangevraagd.
Website, facebook en verantwoording
De website www.rockids.org wordt regelmatig bijgewerkt, maar het kan voorkomen dat de
meest recente informatie nog niet is verwerkt. De website is ontwikkeld door bureau
Panthera te Utrecht.
Ook is ROCKIDS in bezit van een facebook pagina: facebook.com\rockidsfoundation.

