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Stichting Nawien
De ontwikkeling van de stichting
Stichting Nawien is opgericht door vrijwilligers en
bestaat nu ruim een jaar. In het afgelopen jaar is er een
aantal activiteiten gerealiseerd dat het bestuur voor
ogen had. De stichting is formeel bij een notaris
opgericht. Ook is de stichting ingeschreven bij de Kamer
van Koophanden en is geregistreerd bij de
belastingdienst. Verder is er een bankrekening bij ABNAMRO bank geopend. Ook is de website geactiveerd en
er is een beleidsstuk ontwikkeld voor het jaar 2017 en
2018. Het beleidsstuk kunt u op de website vinden. In het
beleidsstuk hebben wij onder andere vastgesteld dat wij
een keer per kwartaal een Nieuwsbrief publiceren. Dit is
de eerste nieuwsbrief. Het doel van deze nieuwsbrief is
om ten eerste de donateurs over de ontwikkeling van de
stichting op de hoogte te houden. Daarnaast proberen
wij op deze manier transparant te zijn tegenover de
donateurs en de betrokken organisaties, zoals de bank,
belastingdienst en overige organisaties die aan de
stichting bepaalde diensten verlenen. Zo houden wij de
betrokken organisaties op de hoogte over onze
activiteiten.
Actieve leden
De bovengenoemde activiteiten zijn gerealiseerd mede
dankzij de actieve leden die hun bijdrage hebben
geleverd. De actieve leden zijn de ruggengraat van de
stichting. Zij werken hard en zijn gedreven om een beter
toekomst voor Afghanen in Afghanistan te
bewerkstelligen. Daar mogen wij allemaal trots op zijn.
Ook zijn wij trots op onze donateurs, want zonder hen en
hun financiële bijdrage kunnen wij geen projecten
starten.
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Financiën
Om een automatisch incasso mogelijk te maken
hebben wij een financieel dienstverleningsbedrijf
genaamd Mollie ingeschakeld. Elke donatie die via
de website plaatsvindt, gaat via Mollie. De kosten
hiervan zijn 35 cent per transactie. Mollie houdt dit
bedrag in en het resterende bedrag, storten zij op
de rekening van de stichting. Voor nadere
informatie kunt u de website van Mollie raadplegen.
(www.mollie.nl).
Donateurs
In het eerste kwartaal hebben tien nieuwe
donateurs zich aangemeld, waarvan één eenmalige
donateur en negen vaste donateurs.
Planning 2017
Voor het jaar 2017 is er een planning gemaakt om
meer activiteiten te realiseren. Zo zijn wij op zoek
naar meer donateurs, zodat wij de stichting
financieel kunnen versterken. Daarnaast zijn wij op
zoek naar meer actieve leden om meer activiteiten
te realiseren. Een van onze activiteiten is dat wij een
openingsbijeenkomst voor de stichting organiseren.
Houd de website in de gaten om hier meer over te
weten te komen.
Nawien Foundation
Wij zijn druk bezig om een Nawien foundation in
Afghanistan op te richten om vervolgens via hen
projecten te realiseren. Wij hebben hulp gevraagd
aan een Afghaanse professor in Duitsland die meer
betrokken is in Afghanistan om ons in contact te
brengen met gedreven jonge mensen om Nawien
foundation in Afghanistan meer kracht te geven.
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