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1. Inleiding 
In 2021 werd de stichting Pronica opgericht. 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode van oprichting tot en met 
december 2024. 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  
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2. Visie en Missie 
 
2.1 Visie 
Wij geloven dat niemand in armoede hoeft te leven.  
 
 
2.2. Missie 
Het ondersteunen van projecten in onderontwikkelde gebieden in met name 
Midden-Amerika. Deze projecten hebben tot doel het verbeteren van de 
leefomstandigheden van de gemeenschap in het algemeen en jongeren in het 
bijzonder. Onder het doel wordt voorts begrepen al hetgeen met vorenstaande 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 
in de ruimste zin des woords. 
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3. Ambities 
 
In het tijdsbestek van dit beleidsplan richten wij ons op het ondersteunen van 
kansarme kinderen, jongeren in het district Esteli, Nicaragua in hun 
levensonderhoud en educatie. Plus het verbeteren van de leefomstandigheden 
van de gemeenschap in het algemeen.  
 
Toegang tot het basisonderwijs in Nicaragua is gratis en voor ieder kind 
beschikbaar. Ondanks dat gaat het gemiddelde kind slecht 4,6 jaar naar school, 
kan 1 op de 10 niet lezen of schrijven, hebben bijna 500.000 kinderen om 
verschillende redenen geen toegang tot onderwijs en rond slechts 29% de 
basisschool af. Veelal omdat zij moeten werken om gezamenlijk hun gezin te 
onderhouden. 
 
Om het hart van Nicaragua te versterken willen wij kinderen een kans geven. 
Want als een kind wél zijn opleiding afmaakt en zich wél ontwikkelt kan hij een 
waardevolle bijdrage aan de economie geven. Bijvoorbeeld door een eigen 
bedrijf te starten, door innovatie in te voeren of door zijn eigen gemeenschap 
te helpen met advies hoe zij het beter zouden kunnen doen. 
 
3.1 Projecten 
In de komende periode willen wij Fe Y Alegria ondersteunen. Fey Y Alegria is 
een professionele organisatie die kansarme kinderen in Nicaragua in staat stelt 
een opleiding te volgen. Dit doen wij onder andere door geld beschikbaar te 
stellen voor de aanschaf van meubilair, leermiddelen, schooluniformen en 
onderhoud van de school.  
 
Bovendien willen wij in die periode de mogelijkheden onderzoeken voor het 
bouwen van een vakschool voor leer- en werk projecten en naschoolse 
activiteiten.  
 
3.2 Verantwoording 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel 
jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website. 
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Daarnaast rapporteert onze liaison in Nicaragua regelmatig over de voortgang 
middels foto’s en korte verhalen. Deze rapportage wordt opgenomen op onze 
website. 
 
In de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze 
stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de 
fondsenwervende sector is vastgesteld.  
 
 
3.3  Fondsenwerving 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij onze bestaande 
donateurs aanschrijven. 
 
Onze belangrijkste donateur is J. van Horssen BV die heeft toegezegd om van 
elke sigaar uit Nicaragua die zij in Nederland verkopen € 0,10 naar onze 
stichting gaat.  
 
Daarnaast ontvangen wij incidenteel donaties. 
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4. Kansen & Bedreigingen 
 
Kansen 
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is 
onze betrouwbare zakelijke contacten in Nicaragua die hun uiterste best doen 
om een succes van onze projecten te maken.  
 
Bedreigingen 
In de komende periode zullen wij een oplossing moeten vinden om onze 
projecten uit te breiden en op te schalen.  
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5. Strategisch stappenplan 
 
5.1. Projectvoortgang en verantwoording 
 
Fe Y Alegria 
 
In de periode 2021 – 2024 (gedurende de looptijd van het beleidsplan) 
ondersteunen wij Fe Y Alegria met verschillende projecten. Denk hierbij onder 
andere aan de aanschaf van schoolspullen, het inrichten van klaslokalen en 
werkruimte en dergelijk. Onze contactpersoon van Joya Cigars ziet direct toe 
op het efficiënt uitgeven van het budget en ligt hier jaarlijks verantwoording 
over af. 
 
Het bestuurd reist minimaal 1 keer in de verslagperiode naar gebied Nicaragua 
om de projecten uitgevoerd bij Fe Y Alegria zelf te bekijken, waar nodig bij te 
sturen en met het schoolhoofd nieuwe projecten te bespreken. Tevens spreekt 
het bestuur met haar contactpersoon ter plaatsen. Joya Cigars heeft een 
contactpersoon voor ons aangesteld. Deze contactpersoon is onbezoldigd. Het 
bestuur regelt dat haar contactpersoon ieder jaar rapporteert over de 
voortgang met foto’s. De bestuurders krijgen conform onze 
bezoldigingsreglement uitsluitend de reiskosten vergoed. 
 
6-maandelijks worden onze donateurs op de hoogte gehouden over de 
voortgang middels een nieuwsbrief. 
 
De resultaten worden op de eigen website geplaatst en op 
KleineGoedeDoelen.nl . Dit laatste om het brede Nederlandse publiek voor te 
lichten over het werk van kleine stichtingen. 
 
In de periode 2023 – 2024 gaat het bestuur onderzoeken welke mogelijkheden 
er zijn tot het bouwen van een eigen handelsschool in Nicaragua.  
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5.2. Bestuurlijke zaken 
De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun 
werkzaamheden. 
 
Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website. De 
jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie van vrijwilligers, 
gerekruteerd uit ons vaste donateursbestand. 
 
5.3. AVG  
In het kader van de AVG zullen wij in 2022 beginnen met het opstellen van een 
privacyprotocol zodat wij eind 2022 voldoen aan de wettelijke regelgeving.   
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6. Slot 
 
Kernwaarden 
Kernwaarden van onze stichting zijn: betrokkenheid, meesterschap, 
samenwerken. Bij alles wat wij doen verliezen we onze kernwaarden niet uit 
het oog. 
 
Samenwerkingen en lidmaatschappen 
Onze stichting werkt samen met J. van Horssen BV.  
 
Onze stichting is aangesloten bij de branchevereniging voor het Particuliere 
Initiatief in Ontwikkelingssamenwerking Partin.  
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