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Naam: ChildsLife
Statutaire Naam: Stichting ChildsLife International
RSIN nummer: 805510382
KvK nummer: 41187390
Adres: ChildsLife, Nijverheidsweg 35b, 2031 CN Haarlem, Nederland
Telefoon: + 31 (0)23 557 0081
Email: info@childslife.nl
Website: www.childslife.nl

9. Bestuurssamenstelling en bestuursleden: Het dagelijks bestuur van ChildsLife wordt
uitgevoerd door de directeur en de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van
Toezicht. De directeur is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur. De raden zien toe op het
effectief en efficiënt besteden van de geworven middelen.
De specifieke beschrijving van onze bedrijfsvoering vindt u in het hoofdstuk ‘Our
Organization’ van het actuele jaarverslag op de website, evenals de functies en
bevoegdheden van de leden.
https://www.childslife.nl/nederlands/wp-content/uploads/ChildsLife-Annual-Report2017.pdf






P.L. Korver-Kicak , Directeur, Raad van Bestuur
J.T. Eikmans, Adjunct-directeur, Raad van Bestuur (onbezoldigd)
C. Sietsema, Voorzitter, Raad van Toezicht (onbezoldigd)
C.J. Ankersmit, Lid, Raad van Toezicht (onbezoldigd)
A.H.E.M. van Essen, Lid, Raad van Toezicht (onbezoldigd)

10. Doelstelling: ChildsLife biedt praktische hulp aan kinderen en hun gemeenschappen die,
getroffen door armoede, ziekte of natuurrampen, ondersteuning nodig hebben. Het
ChildsLife programma bestaat uit drie geïntegreerde en met elkaar verbonden componenten,
namelijk Live, Learn, Earn. ChildsLife werkt te allen tijde in samenwerking met lokale
gemeenschappen en lokale partners om haar doelstellingen te bereiken. Duurzaamheid en
het creëren van zelfredzaamheid staan centraal in ChildsLife projecten.
Missie: ChildsLife geeft internationaal praktische hulp aan kinderen en de gemeenschap
waarin zij leven. Dit doet ChildsLife ter plekke, samen met de lokale bevolking en lokale
partners.
Bestaansreden: ChildsLife gelooft dat ieder kind, waar dan ook geboren fundamenteel
dezelfde rechten heeft. Kinderen die geboren worden in armoede hebben dezelfde
basisbehoeften nodig als kinderen in rijkere landen.

11. Supporters: ChildsLife kan haar doel alleen bereiken dankzij een grote groep loyale
supporters, die ChildsLife financieel, adviserend of diensten verlenend ondersteunen.
Particuliere donateurs, fondsenverstrekkers zowel van familie als bedrijven, scholen, kerken
en bedrijven zijn allen nauw betrokken bij het werk van ChildsLife en maken de
levensreddende programma’s van ChildsLife mede mogelijk.
12. Beleidsplan: Het actuele en meerjarenbeleid van ChildsLife wordt gedetailleerd in het
ChildsLife Report
13. Meerjarenplan
ChildsLife zal de komende jaren de ingezette lijn op het gebied van communicatie,
fondsenwerving en programma doelstellingen doorzetten. Er worden plannen ontwikkeld ter
bevordering van het vergroten van de financiële onafhankelijkheid van de regionale
ChildsLife kantoren. ChildsLife blijft zich voornamelijk richten op capaciteitsbouw voor de
meest kwetsbaren in de samenleving.
In Afrika:









Verhoogde nadruk op ondersteuning scholen en gemeenschappen op weg naar
zelfredzaamheid
Het verhogen van het gebruik van nieuwe technologieën zoals zon- en windenergie en elearning materialen bij de ChildsLife scholen en relevante programma’s
Uitbreiding van het broeikas programma voor scholen en gemeenschappen, inclusief
training voor de telers. Intensiever gebruik van technologie bij het groentekas
programma, zoals grond analyses, klimaatbeheersing, ongediertebestrijding en
toepassing wisselteelt
Ontwikkelen van programma’s ter versterking van vrouwen en meisjes
Voortzetten ver betering gezondheid van jeugd en jonge meisjes door lifestyle training en
onderwijs over gezondheid
Voortzetten ontwikkeling van economische kansen voor de jeugd door bieden
beroepsopleiding
Uitbreiding van het succesvolle Live, Learn, Earn hiv-moeders programma door
uitbreiding van het programma naar andere Afrikaanse landen

In Oost-Europa:



Voortzetting ondersteuning aan arme families en speciale focus op onderwijs voor
kinderen in de plattelandsgebieden
Voortzetten ondersteuning aan ziekenhuizen en centra voor gehandicapten wanneer
daarom wordt verzocht

14. Beloningsbeleid: De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen geen
bezoldiging. Het toezichthoudend orgaan heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het
bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2016. Bij de
bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de regeling
toegepast: Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code
Wijffels (2005).
15. Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Een uitgebreid verslag van de activiteiten vindt u
in de actuele jaarverslagen op de website:
https://www.childslife.nl/nederlands/childslife-jaarverslagen/
16. Financiële verantwoording: De jaarrekeningen vindt u op de website:
https://www.childslife.nl/nederlands/childslife-jaarverslagen/
17. Een financieel verslag van het afgelopen jaar vormt onderdeel van het jaarverslag. De
beoordeling van het functioneren van de organisatie en de controle van de jaarrekening
vindt plaats door middel van een jaarlijkse audit van de financiën, uitgevoerd door een
externe en objectieve accountant. De accountantsverklaring omtrent de jaarrekening vindt u
in het jaarverslag:
https://www.childslife.nl/nederlands/wp-content/uploads/ChildsLife-Annual-Report2017.pdf

