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VOORWOORD
OP 11 november 2018 bestond de Stichting Our Energy Foundation (Stichting OEF) vijf
jaar. Begonnen met een eerste solar project in Oeganda heeft het werkgebied van de
Stichting OEF zich uitgebreid tot de Afrikaanse landen rond de Grote Meren. (Oeganda,
Kenia, Tanzania en Zambia).
Het aantal solar projecten is toegenomen tot meer dan 20 projecten per jaar en het
beschikbare budget stijgt door vele nieuwe donateurs naar € 200.000,- per jaar.
De projecten bestaan vooral uit scholen met internaat voor lichamelijk en/of verstandelijk
beperkten, doven, doof/blinden, straatkinderen en projecten in de gezondheidszorg als
klinieken voor staaroperaties, bevallingen en medische posten/ziekenhuizen.
Verschillende van deze projecten worden mede ondersteund door de Wilde Ganzen.
De Stichting OEF realiseert solar projecten waarbij eerst de TL buizen worden vervangen
door LED lampen en het resterende energieverbruik wordt opgewekt door een solar
installatie. Voor het nachtverbruik wordt de zonnestroom opgeslagen in accu’s. Deze
projecten liggen in gebieden waar de stroom vaak uitvalt of zelfs helemaal niet aanwezig
is en verlichting in de avond en nacht noodzakelijk is.
Wij geven geen geld maar ondersteunen projecten concreet met een solar installatie en
zoeken voor elk project naar de meest duurzame oplossing. Daarnaast leggen wij de solar
installatie aan en onderhouden ze vijf jaar.
Alle projecten worden eerst bezocht alvorens een beslissing wordt genomen of het project
wordt ondersteund. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur is uitgebreid tot vijf personen.
Het bestuur betaalt haar eigen kosten. De beschikbare middelen worden volledig ingezet
voor de projecten.
Er wordt door het bestuur gewerkt aan erkenning als Goed Doel door het CBF. In het
eerste kwartaal 2019 wordt het keurmerk aangevraagd.
Na vijf jaar is het goed om stil te staan bij hetgeen in al die jaren is bereikt, maar is het
vooral goed om stil te staan wat wij met de Stichting OEF de komende vijf jaar willen
bereiken met onze projecten maar vooral met de duurzame ontwikkeling ervan. In het
onderhavige Beleidsplan 2019 - 2023 hebben wij onze doelstellingen voor de komende vijf
jaar geformuleerd.
Ik wens u veel leesplezier en sta uiteraard open voor reacties en suggesties.

Ruud Verberne
Voorzitter
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1. Onze missie, visie en strategie
Missie
Met de aanleg van duurzame energie verbeteren wij de levensomstandigheden van
kwetsbare groepen.

Visie
Wij geven geen geld maar ondersteunen projecten concreet met een solar installatie en
zoeken voor elk project naar de meest duurzame oplossing. Daarnaast leggen wij de solar
installatie aan en onderhouden ze vijf jaar.
Bij de projecten gaat het om scholen met internaat voor lichamelijk en/of verstandelijk
beperkten, blinden, doof/blinden, straatkinderen en om klinieken voor staaroperaties,
bevallingen, medische posten en ziekenhuizen.

Strategie
In eerste instantie worden de TL buizen vervangen door LED lampen of wordt als er geen
electra is een bekabeling met LED lampen aangebracht. Verouderde desktopcomputers
worden vervangen door laptops die weinig stroom verbruiken. Electrische douche
koppen die koud water in de douchekop verwarmen worden om veiligheidsredenen en
om het hoge stroomverbruik vervangen door Thermo Dynamic Water Heaters. Vervolgens
wordt het restant stroomverbruik opgewekt door zonnepanelen en opgeslagen in accu’s
voor het avond en nacht gebruik. Elektrische pompen van waterputten worden eveneens
voorzien van zonnestroom.
Bij medische posten en bij internaten voor verstandelijk en/of lichamelijk beperkten kan
warm water noodzakelijk zijn. In deze gevallen kan de Stichting OEF een Solar Thermo
Dynamic Water Heater plaatsen.
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2. Sustainable Development Goals (SDG’s)
De VN heeft 17 duurzaamheids doelstellingen voor 2030 opgesteld. Bij Ontwikkelings
Samenwerking nieuwe stijl wordt verwacht dat je een of meerdere van deze doelen
nastreeft. De Stichting OEF vindt haar bestaansrecht in SDG 7 Duurzame en Betaalbare
energie.
Naast deze hoofddoelstelling werkt de Stichting OEF ook aan drie andere SDG’s:
Waterputten voorzien van elektrische pompen worden aangesloten op de solar installatie
waardoor er altijd ook bij uitval van electra drinkwater kan worden opgepompt. Hiermee
wordt ook gewerkt aan SDG 6 Schoon drinkwater en goede Sanitaire Voorzieningen.
In de landen waar de Stichting OEF werkt wordt ook een bijdrage geleverd aan de
klimaatverandering. Bijna alle electra wordt opgewekt door op olie gestookte generatoren
of middels verouderde kolen centrales. Hiermee levert de Stichting ook een bijdrage aan
SDG 13 Klimaatverandering aanpakken.
Bij ziekenhuizen zorgen de solar installaties ervoor dat bij stroomuitval of geen stroom bij
nacht altijd gewerkt kan worden. De patienten hebben hierdoor een grotere kans van
leven. De Stichting OEF levert derhalve ook een bijdrage aan

SDG 3 Gezondheid en Welzijn.
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3. Ondersteuning van een project
3.1 Welke projecten komen in aanmerking
De Stichting OEF ondersteunt projecten in de gezondheidszorg, opvang voor
kwetsbare groepen en scholen met internaat.
Bij de gezondheidszorg gaat het vooral om medische posten, klinieken voor
bevallingen, oogziekenhuizen en ziekenhuizen veelal in afgelegen gebieden zonder
of met een slechte stroomvoorziening.
Kwetsbare groepen worden veelal op afgelegen locaties opgevangen waarbij het
gaat om verstandelijk en/of lichamelijk beperkten, doven, blinden of doof blinden
en veelal zonder stroomvoorziening of een stroomvoorziening die veelvuldig
uitvalt.
Veel lagere en middelbare scholen zijn zogenaamde ‘boarding schools’ waarbij de
leerlingen gedurende tien maanden op de school ook eten en slapen. Veel van deze
scholen in afgelegen gebieden hebben geen of een stroomvoorziening die
veelvuldig uitvalt.
Gezien de huidige kennis komen traditionele weeshuizen niet voor ondersteuning
in aanmerking.
Bij de kwetsbare groepen gaat het vaak om een combinatie van ‘boarding school’,
een leerwerkplaats om een vak te leren en een werkplaats voor prothesen en/of
rolstoelen. In het werkgebied van de Stichting OEF is het om 18.00 uur donker.
Juist dan geen stroom bij het wassen en naar bed brengen van deze kinderen is een
grote uitdaging.
Voor de doven scholen speelt het probleem dat zij licht nodig hebben om in
gebarentaal met elkaar te kunnen communiceren. Na 18.00 uur geen stroom
betekent geen licht en dus geen communicatie met andere kinderen.
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3.2 Het werkgebied
De Stichting OEF werkt in Oost Afrika in het gebied rond de Grote Meren in de
landen Kenya, Tanzania, Uganda en Zambia.
3.3 Combinatie met een Stichting
Bij elk project werkt de Stichting OEF samen met een partner die het project onder
zijn hoede heeft. Dit kan een Nederlandse Stichting zijn met projecten in het
werkgebied of een Foundation uit een van de landen in het werkgebied.
Bij Nederlandse stichtingen wordt verwacht dat de website voldoende inzicht geeft
in het doel van de stichting en er op de website recente jaarverslagen,
jaarrekeningen en een beleidsplan staan. Stichtingen met voldoende eigen
financiele middelen komen niet voor financiele ondersteuning in aanmerking
maar kunnen wel een beroep doen op de expertise van de Stichting OEF.
Bij een Foundation uit een van de landen in het werkgebied wordt de financiering
van het project in het betreffende land deels geworven bij grotere bedrijven,
banken, Lions clubs in het land zelf.
Indien de Stichting in Nederland voldoende financiele middelen heeft wordt de
Stichting alleen met expertise van de Stichting OEF ondersteund.
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4. Project beoordeling
Een bij de Stichting OEF aangemeld project wordt in eerste instantie beoordeeld of
het past binnen de in hoofdstuk 3 geformuleerde uitgangspunten.
Vervolgens wordt het project technisch beoordeeld wat voor solar installatie nodig
is en een offerte aangevraagd voor de solar installatie in het betreffende land.
De technische beoordeling kijkt naar het huidige stroomverbruik, de aanwezige TL
buizen, de hoeveelheid lampen, het daggebruik, zijn er verouderde stroom
vretende desktop computers aanwezig en wat is nodig in het nachtgebruik.
Verder wordt nagegaan of er een pomp draait op de waterput en of er een
generator aanwezig is. In sommige gevallen wordt onderzoek gedaan naar een
oplossing voor warm water.
Het resultaat van de technische beoordeling is het benodigde energieverbruik in
een dag en een nachtgebruik en gebaseerd op verlichting middels LED lampen.
Vervolgens wordt een offerte aangevraagd in het betreffende land voor de aankoop
van het benodigde materiaal en voor de installatie en de controle gedurende vijf
jaar van het solar systeem.
De offerte wordt met een project omschrijving besproken in het bestuur van de
Stichting OEF. Gaat het bestuur akkoord dan wordt vervolgens de financiering van
het project opgepakt. De Stichting OEF gaat ervan uit dat de betreffende partner
stichting waar mogelijk een deel van de kosten betaald. Hierbij wordt gekeken naar
de financiële draagkracht van de partner stichting. De partner stichting kan via
eigen fondsenwerving een deel van de investering bijeen brengen. Voor verdere
financiering kan gezamenlijk een aanvraag worden ingediend bij Wilde Ganzen.
Bij grotere projecten boven €5000,- worden ook meerdere project gebonden
sponsors gezocht. Voor sponsors is het ook mogelijk een project te adopteren
omdat zij betrokkenheid hebben bij de kwetsbare groepen.
De technische beoordeling kan een tot enkele maanden duren en het rondkrijgen
van de financiering ook een tot enkele maanden afhankelijk van de grote van het
project.
Elke solar installatie wordt in het betreffende land aangekocht en door plaatselijk
personeel geïnstalleerd.
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5. Projectaanvraag solar installatie
Een stichting die voldoet aan de voorwaarden in hoofdstuk 3 en 4 kan zich via de
website aanmelden voor een project aanvraag voor een solar installatie:
info@ourenergyfoundation.nl.
De aanvraag moet vergezeld gaan van een korte omschrijving van het project. Een
uitvoerend bestuurslid beoordeeld of het project voldoet aan de voorwaarden in
hoofdstuk 3 en 4. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan wordt contact
opgenomen voor de verdere procedure. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan
dan wordt het project per mail afgewezen.
Een definitieve goedkeuring van een project vindt pas plaats nadat het project in
het betreffende land is bezocht. Na het bezoek kan het nodig zijn de solar installatie
nog technisch aan te passen. Indien de verstrekte informatie over het project niet
klopt met de werkelijkheid tijdens het bezoek dan kan de medewerking aan het
project alsnog worden beëindigd.
Het uitvoerend bestuurslid maakt een project voorstel voor het bestuur met de
technische kant van het solar project, de kosten van het solar systeem en een
verdeling van de kosten tussen de aanvragende stichting en de Our Energy
Foundation. Vervolgens neemt het bestuur een besluit. Bij positief besluit zorgt de
Our Energy Foundation voor haar deel van de financiën. Zodra de financiering
van het solar project is afgerond wordt de opdracht tot aankoop en realisatie van
het solar project aan een bedrijf in het betreffende land verstrekt.
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6. Fondsenwerving
De Stichting OEF zorgt voor de financiering van haar deel van de solar kosten. Hiervoor
benaderd de Stichting OEF verschillende sponsors. In de komende vijf jaar wil de
Stichting OEF geleidelijk groeien naar een budget van € 500.000,-. In het budget zijn ook
de bijdragen opgenomen van de partner stichtingen die het solar project hebben
aangevraagd omdat de verantwoordelijkheid en de betalingen aan het uitvoerende bedrijf
in het betreffende land via de Stichting OEF lopen. De Stichting OEF is dan ook
verantwoordelijk voor het gehele solar project en de valuta risico’s.
Onderstaand de streef begroting in 2023:
Inkomsten
- Particulieren
- Bedrijven
- Kerken
- Stichtingen
- Wilde Ganzen
Totaal
Uitgaven
- solar projecten

€ 45.000,€ 150.000,€
5.000,€ 200.000,€ 100.000,————
€ 500.000,-

€ 500.000,-

Met het budget van € 500.000,- kunnen 30 tot 50 solar projecten per jaar worden
gerealiseerd.
De fondsenwerving gaat via presentaties aan potentiele sponsors. Er zijn geen
wervingskosten en reiskosten voor presentaties worden door het bestuur zelf gedragen.
Steeds meer donateurs verbinden zich specifiek aan een solar project en dragen een groot
deel van de kosten.
Bij Kerken gaat het om bijdragen van Kerken die niet via een Kerkelijke stichting lopen.
Onder de bijdragen van Stichtingen vallen Lions clubs en Rotary’s, beheerders van
vermogens stichtingen, Kerkelijke stichtingen, Bedrijfs stichtingen en de bijdrage van
stichtingen die het solar project hebben aangevraagd.
Wilde Ganzen heeft meerdere projecten mede gefinancierd. Met Wilde Ganzen wordt
gesproken over een verdere samenwerking. Solar projecten die bij Wilde Ganzen worden
aangevraagd kan de stichting uitvoeren waarbij zij bereid is ook een deel van de kosten te
dragen. De Stichting OEF is ook bereid een voorlichtings middag te organiseren voor
Wilde Ganzen over de mogelijkheden van solar systemen.
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7. Onze organisatie
Per 1 februari 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
-

Ruud Verberne Voorzitter
Thecla Immink Secretaris
Frits Petit
Penningmeester
Henk Meulink Bestuurslid
Ben Vos
Bestuurslid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die onbezoldigd hun taken verrichten. De
kosten van project bezoeken in het werkgebied in Afrika worden door de
bestuursleden zelf gedragen. Hiermee gaan alle gedoneerde middelen voor 100%
naar de solar projecten.
In het voor en najaar bezoekt een delegatie van het bestuur de projecten in Afrika.
Een eerste keer om ter plaatse de technische kant voor de feitelijke realisatie ter
plaatse te beoordelen en de tweede keer om de solar installatie te controleren en
indien nodig nog te laten aanvullen of te wijzigen.
In het jaarverslag wordt uitvoerig ingegaan over de in het afgelopen jaar bezochte
projecten en wordt elk project inhoudelijk beschreven.
Middels nieuwsbrieven worden gedurende het jaar informatie verstrekt over de
projecten.
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8. Verantwoordingsverklaring
8.1 Bestuursmodel
De Stichting OEF hanteert Bestuursmodel I van de Samenwerkende Brancheorganisaties
Filantropie (SBF-code Goed Bestuur van 15 juli 2015). Het bestuur en toezicht zit in een
orgaan (one-tier structuur). Het bestuur bestaat daarom in meerderheid uit niet
uitvoerende bestuurders (voorzitter, secretaris en penningmeester) en heeft twee
uitvoerende bestuurders. De niet uitvoerende bestuurders leggen verantwoording af over
het uitgevoerde toezicht. Hiermee voldoet de Stichting aan de verscherpte eisen van het
CBF categorie B.
8.2 ANBI
De Stichting OEF is een algemene niet winst beogende instelling en heeft daarom de ANBI
status. Met de ANBI status kunnen donateurs hun giften aan de Stichting als aftrekpost in
de aangifte inkomstenbelasting opnemen.
8.3 CBF keurmerk
Het bestuur vraagt het CBF keurmerk in het voorjaar van 2019 aan. In de eerste maanden
van 2019 zijn hiervoor de benodigde aanpassingen gerealiseerd waardoor de Stichting
OEF voldoet aan de eisen van het CBF.
8.4 Website
In september 2018 is de website geheel herzien en ingericht naar de publicatie eisen van
het CBF Erkend Goed Doel.
8.5 Belanghebbenden actief betrekken
De sponsors worden een of twee keer per jaar persoonlijk bezocht om de projecten te
evalueren. Tevens worden suggesties/aanbevelingen van sponsors betrokken bij het
beleid.
Tijdens het bezoek aan de projecten in het werkgebied worden de wensen van de
plaatselijke directeur/vestigingsmanager meegenomen in de besluitvorming en het
project zo mogelijk nog aangepast.
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8.6 Gedragscode en integriteitsbeleid
De Stichting OEF heeft geen eigen personeel zowel in Nederland als in de Afrikaanse
landen waar de Stichting OEF werkzaam is. Solar installaties worden aangelegd door
bedrijven in de landen van het werkgebied van de Stichting OEF. Solar installaties worden
op scholen in de vakantie periode aangelegd. Op dat moment zijn er slechts enkele
onderhouds mensen op de scholen aanwezig. Bij ziekenhuis voorzieningen of
werkplaatsen voor rolstoelen of prothesen zijn er altijd meerdere mensen overdag
aanwezig.
Het personeel van de bedrijven die de solar installaties installeren slapen bij meerdaagse
projecten altijd buiten de poort van het complex in een pension/hotel.
Bij opdrachten aan installateurs voor solar installaties wordt nadrukkelijk aangegeven dat
grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd.
8.7 Privacy, donateursbestand en informatiebeveiliging
Op de website staat een privacy reglement. Donateurs bestanden worden niet aan derden
verstrekt. Donateurs worden alleen in uitingen van de Stichting OEF opgenomen als zij
daar zelf prijs opstellen. De informatie in ons mailbestand is beveiligd volgens de laatste
eisen.
8.8 Klachtenregeling
Op de website van de Stichting OEF kunnen klachten worden gemeld via
info@ourenergyfoundation.nl. Klachten worden in de eerst volgende bestuursvergadering
besproken. De voorzitter neemt vervolgens contact op met degene die de klacht heeft
ingestuurd.
8.9 Statuten, Jaarverslag, Jaarrekening en beleidsplan
Op de website: www.ourenergyfoundation.nl van de Stichting OEF onder de kop: Over
Our Energy Foundation staan de Statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en het
Beleidsplan 2019 - 2023 en is daar in te zien en te downloaden.
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