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Beleidsplan van de Stichting Rotaplast Nederland. 
 
Inleiding 

De Stichting Rotaplast Nederland is opgericht op 23 november 2009 en is gevestigd in 
Enschede. De Stichting Rotaplast Nederland is gelieerd aan Rotaplast International, Inc.. 

De doelstelling van de stichting is het werven, beheren en doorgeven van gelden die zijn 
ingezameld ten behoeve van het ondernemen van missies in Rotaplast verband. Het is de 
ambitie van de stichting om één maal per jaar een missie (mede) te financieren, of zo 
mogelijk als hoofdsponsor op te treden. Door  een missie financieel te ondersteunen verkrijgt 
Rotaplast Nederland de mogelijkheid om Nederlandse niet-medische vrijwilligers te laten 
deelnemen aan zo’n missie.  

Rotaplast Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI/ fiscaalnummer ANBI; 821551206). 

Strategie 
 

Statutaire doelstelling. 
1. De stichting heeft ten doel het werven, beheren en doorgeven van gelden die zijn 

ingezameld ten behoeve van het ondernemen van missies in Rotaplast verband. 

2. De stichting kan de verworven gelden uitsluitend besteden door overmaking aan de 

de in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde instelling Rotaplast, indien en 

voor zolang deze instelling beantwoordt aan de door de Nederlandse fiscale wet  

gestelde vereisten voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Indien te eniger tijd 

deze instelling niet meer bestaat of niet meer aan de genoemde fiscale eisen voldoet 

zal de stichting zijn middelen besteden voor een zoveel mogelijk overeenkomstig doel 

in overeenstemming met de genoemde fiscale bepalingen. Bij uitzondering en voor 

een relatief bescheiden deel van zijn middelen kan de stichting gelden bestemmen 

voor ondersteunende activiteiten alsmede voor bijdragen in de kosten van vrijwilligers 

aan missies in Rotaplast verband, mits die rechtstreeks betrekking hebben op de 

hiervoor omschreven missies. 

 
De stichting beoogt geen winst te maken. 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettelijke geoorloofde middelen 
die de stichting ten dienste staan. 
 

Missie 

De missies in Rotaplast verband worden georganiseerd door Rotaplast International. Zij 
dragen zorg voor de medische hulpmiddelen en apparatuur en mede het vervoer hiervan 
naar het gastland. Daarnaast onderhoudt zij  de contacten met de lokale ziekenhuizen 
waar de missie wordt uitgevoerd en de officiële instanties van het gastland. Rotaplast 
International is verantwoordelijk voor de samenstelling van het team dat bestaat uit 
medische en niet-medische vriwilligers. 
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 Het medische team bestaat doorgaans uit vier plastisch chirurgen, vier anesthesisten, 
twee kinderartsen, een hoofdzuster, een tandarts-orthodontist, een logopedist, drie 
operatiekamer verpleegkundigen en twee verkoeverkamer verpleegkundigen. Daarnaast 
gaan acht niet-medische vrijwilligers mee voor ondersteunende diensten. Daarbij moet 
gedacht worden aan administratie, medische fotografie, kwartiermeester, coördinatie 
van de verpleegafdeling, patiëntentransport en het bezig houden van de kinderen. 

Zowel de medische- als de niet-medische  vrijwilligers stellen hun kennis en tijd 
kosteloos ter beschikking aan een missie en betalen zelf (een deel) van de reiskosten uit 
eigen middelen. Hierdoor wordt een zo groot mogelijk deel van de sponsorgelden 
daadwerkelijk besteed aan medische hulp!  

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de operatieve behandeling van kinderen 
en jong volwassenen met aangeboren afwijkingen van het aangezicht ( met name een 
hazenlip of een verhemeltespleet ), maar ook worden er patiënten behandeld met 
zogenaamde contracturen als gevolg van ernstige verbrandingen. 

Beleid 
 

 Fondsenwerving 

De Stichting Rotaplast Nederland is een actieve stichting, uitsluitend bestaande uit  
vrijwilligers. Zij zet zich in om fondsen te werven voor de financiering van nieuwe 
Rotaplast-missies. Het is de ambitie van de stichting om minimaal één keer per jaar een 
missie (mede) te financieren. 

De stichting brengt deze middelen bijeen door het geven van lezingen, het werven van 
donateurs en sponsoren en het organiseren van activiteiten waarbij fondsenwerving 
mogelijk is. 

Ook werkt de stichting mee aan projecten of activiteiten georganiseerd door derden, 
waarbij de mogelijkheid bestaat om aandacht te vragen voor het werk van Rotaplast. Wij 
helpen graag bij de organisatie daarvan. 

Verenigingen, stichtingen, bedrijven en particulieren kunnen een donatie geven aan de 
stichting. Bovendien bestaat de mogelijkheid voor bedrijven om in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de stichting, of een specifieke missie, 
te ondersteunen of te sponsoren.  In overleg kan de stichting hierbij een tegenprestatie 
geven zodat deze sponsoring past in het MVO-beleid van de onderneming. 

 Er wordt altijd rekening en verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven van 
de Stichting en van de door de Stichting (mede) gefinancierde missies. De inkomsten 
worden optimaal gebruikt voor het uitvoeren van missies. 

De Stichting staat ingeschrevenen bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder 
nummer 08211596. 

Het Iban nummer is:   NL42ABNA0438917529 t.n.v. Stichting Rotaplast Nederland. 
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 Te verrichten werkzaamheden van de stichting zijn 

 het inzamelen en beheren van gelden ten behoeven van uit te voeren missies 

in derde wereldlanden. 

 het voorbereiden van Rotaplast missies, waaraan in internationaal verband 

wordt deelgenomen. 

 het wervenvan vrijwilligers voor een missie.   

 

 Beschikken over het vermogen van de stichting. 

 Het bestuur bestaat uit 

 voorzitter 

 secretaris 

 penningmeester 

 3 leden  

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester, de beschikking 
over het vermogen is een gezamenlijke bevoegdheid van het bestuur. Het bestuur kan bij 
besluit aan de penningmeester van de stichting volmacht verlenen om over de 
bankrekening van de stichting te beschikken. Deze volmacht dient te worden 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 

Beheer 
 

De stichting heeft geen betaalde administratieve organisatie, de werkzaamheden worden 
geheel verzorgd door onbezoldigde vrijwilligers. 
Er vindt geen beloning plaats voor werkzaamheden van bestuur en/of vrijwilligers. 
De balans, met de toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt 
verklaard, wordt jaarlijks bij de financiële stukken verstrekt en op het internet 
www.rotaplast.nl gepubliceerd. 
 
De stichting streeft niet naar een eigen vermogen anders dan een bedrag, voldoende om 
daarmee een nieuwe missie te kunnen financieren of te co-financieren, zo mogelijk in 
nauwe samenwerking met een andere sub-sponsor. 

 

http://www.rotaplast.nl/

