Beleidsplan MFG Seafarers Fund 2013 - 2018
Inleiding
Vrijdag 8 november 2013 trok de extreem krachtige orkaan Haiyan over het midden van de Filipijnen
en trok daar een spoor van vernieling en maakte vele slachtoffers. Als betrokkenen van de Maritieme
sector, vele zeevarenden komen vanuit de Filipijnen, waren we geraakt door de schade die Haiyan
achterliet.
Het eiland Leyte , en het daarop gelegen Palompon, was ook erg getroffen. Op dit eiland is het
opleidingsinstituut PIT (Palompon Institute of Technology) en het Netherlands Shipping Training
Centre (NSTC) gevestigd, waarvan elk jaar nieuwe zeevarenden op de arbeidsmarkt komen.
Er is zware schade aan gebouwen en infrastructuur. Het dorp bleef verstoken van electriciteit.
Gelukkig werkte de drinkwatervoorziening op mechanisch gedreven pompen en bleef dit intact.
Wij, betrokkenen van de Maritieme sector, waren geraakt. We kennen de Filipijnen als veerkrachtige
mensen die met een glimlach hun tegenslag verwerken. Maar de orkaan Haiyan was van een
dusdanige omvang, dat we een helpende hand wilden bieden, zowel nu als voor toekomstige
gebeurtenissen. Daarom hebben we besloten om het MFG Seafarers fund op te richten.

Strategie
Statutaire doelstelling MFG Seafarers Fund
1. De stichting heeft tot doel:
A Het ondersteunen van directe en indirecte slachtoffers van:
1. Natuurrampen, zoals tornado’s, orkanen, tyfonen, cyclonen en andere tropische stormen,
tsunami’s, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en dergelijke en;
2. Milieurampen, waaronder begrepen wordt de gevolgen van het al dan niet opzettelijk vrijkomen
van een grote hoeveelheid verontreinigde (chemische) stoffen in het milieu, via water, bodem of
lucht;
3. Scheepsrampen, en wel scheepsrampen in de meest ruime zin van het woord, waaronder wordt
begrepen een voorval, overkomen aan een schip, ten gevolge waarvan schade van betekenis
aan dat schip of zaken aan boord daarvan, of letsel aan een of meer van de opvarenden, of
schade aan een ander schip of de zaken aan boord daarvan, dan wel letsel aan een of meer
van de opvarenden daarvan is veroorzaakt;
Zowel aan hen zelf als door het financieren of mede-financieren van herstellingen van schade aan
gebouwen en andersoortige bouwwerken en/of infrastructuur (bij natuurrampen en milieurampen) en
van projecten voor de gemeenschap van gebieden waar dergelijke natuurrampen, milieurampen of
scheepsrampen zich hebben voorgedaan, of waar het effect van deze rampen gevoeld wordt, al dan
niet door de ondersteuning, op welke wijze dan ook, van rechtspersonen en andere organisaties die
een doel hebben dat geheel of gedeeltelijk overeenstemt met het doel van de stichting, echter voor
wat betreft natuurrampen en milieurampen uitsluitend voor zover deze de maritieme sector, dan wel in
die maritieme sector werkende personen, direct of indirect raken;
B het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn

MFG Seafarers Fund beoogt niet het maken van winst.
De gelden die MFG Seafarers Fund ontvangt uit giften en donaties zullen aangewend worden voor
projecten die door het bestuur aangewezen worden als goedgekeurde projecten, welke door middel
van een bestuursbesluit schriftelijk vastgelegd worden.

Missie
De missie van MFG Seafarers Fund is het ondersteunen van getroffenen, in de breedste zin des
woord, door natuurrampen, milieurampen en scheepsrampen, welke direct of indirect werkzaam zijn in
de maritieme sector.
De maatschappij is steeds meer aan het individualiseren. Wij, als betrokkenen van de Maritieme
sector, zijn maatschappelijk betrokken, zowel nationaal als internationaal. Wij kiezen voor
kleinschalige projecten, met een direct contact. Op deze manier weten we dat de beschikbare
middelen rechtstreeks terecht komen bij de projecten waar ons hart naar uit gaat. Onze support is
direct van financiële aard en indirect door gebruik te maken van onze netwerken.

Beleid
Overzicht van projecten en investeringen door MFG Seafarers Fund
Projecten die in aanmerking zijn gekomen voor financiële steun van het MFG Seafarers Fund:
-

Donatie aan de KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders) voor het sturen van een
vliegtuig met noodhulp voor de inwoners van Palompon, Leyte, de Filippijnen.
Donatie aan getroffen zeevarenden van de Filippijnse agentschappen Conautic en Norteam.

Toekomstige projecten
Projecten die in de toekomst in aanmerking komen voor (financiële) steun van het MFG Seafarers
Fund voldoen aan de toetsingscriteria zoals gesteld in de statutaire doelstelling van het fonds, die
getoetst worden door het bestuur.

De wijze waarop de stichting gelden werft
MFG Seafarers Fund zal op een directe en indirecte manier gelden verwerven voor het MFG
Seafarers Fund. Direct door onder andere relaties te vragen een bijdrage te leveren aan het Fund,
indirect door gebruik te maken van mond op mond reclame en publiciteit te geven aan de activiteiten
van het Fund via een website en andere communicatiemiddelen.

Taakverdeling en bestuursverhoudingen
Het bestuur bestaat uit 5 personen, te weten een
- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- bestuurslid
- bestuurslid

-

Karin Orsel
Wim Kuipers
Astrid Drent
Marcel Marree
Hendrik Boonstra

Het bestuur geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het
uitbrengen van een stem. Met meerderheid van stemmen wordt een bestuursbesluit genomen.
Het bestuur is niet bevoegd om overeenkomsten aan te gaan ter verkrijging, vervreemding of
verzwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd overeenkomsten aan te gaan waarbij
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.
Bestuursvergaderingen vinden zo vaak plaats als het bestuur wenselijk acht, met een minimum van
vier keer per jaar. De secretaris zal oproepen tot een bestuursvergadering. Besluiten kunnen
genomen worden als alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de stichting MFG Seafarers Fund komt toe aan twee
gezamenlijk handelde bestuursleden.

Beheer
Balans met toelichting
De stichting MFG Seafarers Fund is opgericht in december 2013. Op grond van haar statuten zal het
eerste kalenderjaar lopen tot en met december 2014. Het boekjaar van de stichting is verder gelijk aan
een kalenderjaar.
De penningmeester zal periodiek en op een overzichtelijke wijze de overige bestuursleden informeren
over de ontvangsten en uitgaven van de stichting.
Elk jaar zal verantwoording afgelegd worden door middel van een jaarverslag, waarin de jaarrekening,
een overzicht van alle gesteunde projecten en een bestuursverslag opgenomen zijn. Dit jaarverslag
zal gepubliceerd worden op onze website.
Ook zullen op de website regelmatig foto's en resultaten van onze projecten zichtbaar zijn.

Kostenstructuur van MFG Seafarers Fund
De stichting probeert de kosten te minimaliseren. Er wordt getracht eventueel te maken kosten zo veel
mogelijk als een donatie in natura te verwerven. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen de kosten
alleen gemaakt worden wanneer dit in verhouding staat tot het project of het algemeen belang van de
stichting.

