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1. Doelstelling van de STICHTING HOVERAID NEDERLAND 

STICHTING HOVERAID NEDERLAND heeft als doel: 
Her verlichten van armoede en ziekte in elk deel van de wereld, onder meer: 

a. Door het bestemmen, ontwikkelen, vervaardigen, onderhouden en exploiteren 
van hovercrafts en andere vervoermiddelen en onderdelen en componenten voor 
hetzelfde en door het verstrekken van dergelijke hovercrafts, voertuigen, 
onderdelen en componenten aan andere personen, als gift, verkoop of 
anderszins; 

b. Op elke andere wijze hulp bieden bij projecten in ontwikkelingslanden of 
rampgebieden, zulks ter beoordeling aan het bestuur van de stichting. 

 
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: 

a. Training en begeleiding van personeel in het bedienen, onderhouden en exploiteren 
van hovercrafts en andere vervoermiddelen, die bestemd zijn voor het verlichten van 
armoede en ziekte in ontwikkelingslanden of hulp in rampgebieden; 

b. Het exploiteren van hovercrafts en andere vervoermiddelen, zowel in eigendom als 
op huur, lease of bruikleen basis in ontwikkelingslanden; 

c. Het verlenen van humanitaire hulp in moeilijk te bereiken streken, waar armoede, 
ziekte, honger of welke vorm van nood ook, bestreden dient te worden; 

d. Het opzetten van en deelnemen in fundraising projecten; 
e. En voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het 

woord. 
 

2. Missie 

STICHTING HOVERAID NEDERLAND wil mensen in afgelegen gebieden voorzien van goede  
eerste levensbehoeften. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere organisaties. Ons 
middel: een kleine vloot van hovercrafts. Zo kunnen we mensen helpen en laten helpen die 
dat écht nodig hebben. 
 

3. Visie 

HoverAid helpt mensen in moeilijke toegankelijke gebieden bij het bestrijden van armoede, 
ziektes en ondervoeding. Wij gebruiken onze kennis en middelen om geïsoleerde 
bevolkingsgroepen te bereiken. In afgelegen gebieden is er vaak slechte of helemaal geen 
medische zorg. Het onderwijs is er beperkt of onder de maat. Ook heeft de bevolking 
meestal geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ondervoeding is er 
aan de orde van de dag. Met onze hovercrafts kunnen wij deze mensen in afgelegen 
gebieden bereiken. Zo kunnen we mensenlevens redden, en armoede, ziektes en 
ondervoeding bestrijden. Wij zijn een christelijke organisatie en vanuit die visie willen wij 
een verschil maken voor mensen in nood. Wij geloven dat het Gods opdracht is om mensen 
in nood te helpen. Wij willen graag Zijn liefde tonen in ons werk. 
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4. Activiteiten  

STICHTING HOVERAID NEDERLAND geeft invulling aan haar missie en visie door de volgende 
activiteiten: 
1. Het onder de aandacht brengen van de situatie van mensen in armoede op 

Madagaskar; 
2. Het werven van support bij het Nederlandse publiek (bij o.a. kerken, bedrijven, 

particulieren, scholen, vermogensfondsen etcetera) voor de projecten van HoverAid in 
Madagaskar; 

3. Vanuit het bestuur van Stichting HoverAid Nederland wordt het management van 
HoverAid Madagaskar ondersteund met raad & daad, meedenken en toezicht houden. 
Daarnaast vindt er afstemming plaats of het uitgevoerde beleid in Madagaskar in lijn is 
met datgene wat op HoverAid International niveau is afgesproken; 

4. Het verlenen van ‘member-care’ voor de (Nederlandse) expats werkzaam in 
Madagaskar.  

 

5. Beleidsplan STICHTING HOVERAID NEDERLAND 

STICHTING HOVERAID NEDERLAND voert de organisatie aan de hand van het volgende 
beleidsplan (op hoofdlijnen): 
 
HoverAid Nederland wil een kleine, flexibele organisatie blijven, met alleen gemotiveerde en 
professionele vrijwilligers. Daardoor is zij in staat om zeer efficënt en effectief fondsen te 
werven, hulp te verlenen en deze te verantwoorden. De organisatiestructuur en 
administratieve procedures zijn zoveel mogelijk afgestemd op de voorwaarden van het CBF. 
 

6. Bestuur STICHTING HOVERAID NEDERLAND 

Het bestuur van STICHTING HOVERAID NEDERLAND bestaat uit de volgende bestuursleden: 
1. D. Loendersloot Voorzitter 
2. vacant Secretaris 
3. J. den Hollander Penningmeester 
4. P. J. de Graaf Bestuurslid 
5. vacant Bestuurslid 
 

7. Vergoedingen 

Het bestuur van STICHTING HOVERAID NEDERLAND voert haar werkzaamheden ten behoeve 
van de stichting uit tegen een bescheiden vergoeding per ingezet uur. Het bestuur kan 
aantoonbare onkosten (reis- en kantoor- en communicatiekosten) vergoed krijgen, tot een 
maximum van € 350,- per jaar.  
Sinds de oprichting hebben bestuursleden het bedrag van bovenstaande vergoedingen 
doorgaans geschonken aan HoverAid. 
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8. Activiteiten  

De concrete activiteiten die STICHTING HOVERAID NEDERLAND jaarlijks onderneemt om 
haar doelstellingen te realiseren zijn als volgt: 
1. Het aanschrijven van vermogensfondsen en sponsoren om een financiële bijdrage te 

leveren aan de doelstellingen van HoverAid. 
2. Het informeren van de achterban, fondsen en donoren over de voortgang van projecten 

op Madagaskar via digitale nieuwsbrieven, rapporten en de website. 
3. Het werven van nieuwe sponsoren en donateurs.  
4. Het vervullen van haar rol binnen het verband van HoverAid International. 
 

9. Baten  

In het jaarverslag van het afgelopen boekjaar staat welk totaal aan baten STICHTING 

HOVERAID NEDERLAND heeft gerealiseerd. Dit jaarverslag staat op de website. Deze baten 

komen voort uit eigen fondswerving, acties van derden, en inkomsten van andere 

organisaties zonder winststreven. 

 

10. Lasten  

In het jaarverslag van afgelopen boekjaar staat welk totaal aan lasten STICHTING HOVERAID 
NEDERLAND heeft gemaakt. Dit jaarverslagen staat op de website. Deze zijn besteed aan: 
1. Doelstelling ‘Reaching the unreachable’: gemiddeld 96,5% 
2. Werving en communicatie: gemiddeld 1,5% 
3. Beheer & administratie: gemiddeld 2% 
 

11. Voorgenomen bestedingen 

In de begroting die in het jaarverslag van het afgelopen jaar is opgenomen, staat vermeld 
hoeveel STICHTING HOVERAID NEDERLAND voor het lopende jaar gepland heeft om  bij te 
dragen aan het strategische plan van HoverAid International. Dit jaarverslag is te vinden op 
de website. 
 

12. Notulen bestuursvergadering 

Het bestuur van STICHTING HOVERAID NEDERLAND vergadert 3 tot 5 keer per jaar. U kunt 
de notulen van de meest recente bestuursvergadering opvragen via: office.nl@hoveraid.com  
 

13. Jaarverslag STICHTING HOVERAID NEDERLAND 

STICHTING HOVERAID NEDERLAND beschikt over jaarverslagen van de afgelopen jaren. U 
kunt deze verslagen opvragen via: office.nl@hoveraid.com. Het is ook te downloaden via de 
website, via http://www.hoveraid.nl/anbi/.  
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