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Beleidskader Foundation Adult Education The Gambia (FAEG) 2012-2022  
 
 
 
 
Visie 
De stichting Adult Education the Gambia stelt zich tot doel fondsen te werven om projecten te initiëren en te 
handhaven op het gebied van tuinbouw en volwassenenonderwijs in Gambia. Zij schept daarbij de 
basisvoorwaarden en ondersteunt de randvoorwaarden waarbinnen Gambianen de uitvoering op zich nemen 
met een zo groot mogelijke autonomie. FAEG ziet haar inzet als een instrument de ontwikkeling van 
Gambianen te stimuleren en te faciliteren met het doel hun zelfstandige sociale en economische positie te 
versterken. Vanuit haar visie op ontwikkelingssamenwerking is een project alleen dan geslaagd als het op 
termijn voor een belangrijk deel ook zonder de bemoeienis vanuit Nederland in stand blijft.    
 
Bestuurlijke doelstellingen 
FAEG stelt zich tot doel 
o te voldoen aan de eisen die voor een ANBI-erkende instelling gelden om daarmee de fiscale 

aftrekbaarheid van giften voor onze donateurs veilig te stellen 
o een bestuur te handhaven van minimaal 3 leden waarbinnen niet meer dan twee leden een familieband 

hebben 
o de bestuurskosten zo laag mogelijk te houden 
o minimaal drie maal per jaar bijeen te komen en besluiten met een meerderheid van stemmen te nemen 
o zo mogelijk minimaal twee maal per jaar een werkbezoek te brengen aan haar projecten in Gambia 
o samenwerking met plaatselijke overheden en andere stichtingen aan te gaan zonder daarbij haar 

autonomie over te dragen 
o verantwoording af te leggen voor de haar ter beschikking gestelde gelden en dit principe ook toepast op 

de gelden die in Gambia worden geïnvesteerd 
o in principe alleen aanschaffen te doen in Gambia  
o verantwoording af te leggen voor haar activiteiten en uitgaven in haar jaarverslag  
o tweewekelijkse rapportages op te vragen van haar verantwoordelijke Gambiaanse medewerkers 
o haar financiële gegevens vrijblijvend ter beschikking te stellen van het CBF, het centraal bureau 

fondswerving 
 
Maatschappelijke doelstellingen 
FAEG stelt zich tot doel 
o met haar inzet de ontwikkeling van individuen en groepen in Gambia te ondersteunen door middel van 

kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden 
o te handelen vanuit respect voor de waarden van de Gambiase samenleving 
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Financiële doelstellingen 
FAEG stelt zich tot doel 
o niet meer uit te geven dan aan donaties wordt ontvangen 
o gelden toe te kennen aan concrete (deel)projecten  
o per project een strategische reserve te handhaven of op te bouwen om de continuïteit van het project te 

waarborgen 
o binnen elk project bij voorkeur en waar mogelijk een generieke geldstroom te stimuleren en te 

organiseren en daarmee de activiteit op termijn gedeeltelijk los te koppelen van de donaties 
o nieuwe projecten en overname van bestaande projecten te toetsen aan de bovenstaande doelstellingen 

 
Specifieke doelstellingen 
FAEG stelt zich binnen de groentetuin tot doel 
o het belang van de rol van vrouwen bij de voedselvoorziening te onderkennen en hun positie te 

versterken 
o de randvoorwaarden te scheppen en te onderhouden waardoor zij voor een deel in eigen 

voedselbehoefte kunnen voorzien en het surplus kunnen verkopen 
o de vrouwen kennis bij te brengen over plant- en mestmethoden 
o de vrouwen te stimuleren om bij de teelt van planten te variëren in soort en tijd zodat de economische 

waarde van het surplus wordt vergroot 
FAEG stelt zich binnen haar volwassenenonderwijs tot doel 
o het belang van de beheersing van de lokale en/of Engelse taal en rekenen onderwijs bij het verwerven 

van een toeristische of overheid gerelateerde functie te onderkennen en daardoor de economische 
positie van haar studenten te versterken 

o vaardigheidstrainingen te organiseren  
o de randvoorwaarden te scheppen en te onderhouden waardoor (jong)volwassenen onderwijs kunnen 

genieten en vaardigheden kunnen aanleren 
o de docenten en trainers te ondersteunen met kennis en methoden om het niveau van het onderwijs te 

verbeteren en of op peil te houden 
 
Doelstellingen met betrekking tot donaties en fondswerving 
FAEG stelt zich tot doel 
o te blijven voldoen aan de eisen met betrekking tot de ANBI-erkenning 
o daarmee de fiscale aftrekbaarheid van giften en donaties veilig te stellen 
o haar donateurs te informeren over de voortgang van de projecten doormiddel van haar nieuwsbrief 
o haar website regelmatig te actualiseren 
o haar grotere donateurs het recht te geven hun donatie, na toetsing, te koppelen aan een specifiek 

project of specifieke doelstelling binnen een project 
 


