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1. Inleiding
De Stichting Emda functioneert ruim twintig jaar op het gebied van
hulpverlening en begeleiding in de ontwikkelingslanden en binnen de
Europese Unie (EU) en in ondersteunender mate in Nederland.
De stichting is lid van het Emda Netwerk (Emda Asbl) gevestigd in
Weiswampach, Luxemburg, waardoor er een breed scala aan expertise op
sociaal en maatschappelijk gebied beschikbaar is.
Verder is de Stichting actief bij wederopbouw en monitoring na natuurrampen
en bij de begeleiding van het Particulier Initiatief (PI).
De organisatie is actief lid van Partin en werkt uitsluitend met vrijwilligers, die
geen salaris ontvangen, maar wel een compensatie ontvangen voor de
gemaakte kosten.
2. Doelstelling
De belangrijkste doelstelling is middels sociale initiatieven de
levensomstandigheden van de arme bevolking in de ontwikkelingslanden,
geassocieerd met de EU en de minder bedeelden in de EU te verbeteren.
3. Werkwijze Stichting Emda
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het opstellen,
ondersteunen en technisch begeleiden van ontwikkelingsprogramma’s en
hulpprojecten.
Dit gaat vaak samen met lokale NGO’s en Organisaties, alsmede door het
inzetten van de aanwezige expertise hiervoor.
Daarnaast geeft de Stichting Emda ondersteuning bij sociale- en
maatschappelijke initiatieven in de regio en EU en die veelal een
grensoverschrijdend karakter kennen.
4. Vormen van Hulpverlening
De vormen van hulpverlening zijn gericht op de directe monitoring en
ondersteuning van kleinschalige initiatieven en de fondsenwerving hiervoor.
Hiertoe horen ook maatschappelijke projecten in de regio en binnen de EU.
5. Wijze van werven van Fondsen
Het werven van de gelden voor met name de kleine projecten geschiedt op
kleinschalige affectieve wijze met gebruik van moderne communicatie
middelen, sociale media en het netwerk.
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De fondsen, waaronder enkele doelfondsen, zijn bescheiden van omvang en
worden mede gecontroleerd door Emda Asbl vanuit het secretariaat.
Naast lokale fondsenwerving zijn mogelijke donors het Oranjefonds, VSBFonds en dergelijke voor de initiatieven in Nederland.
Bijdragen ter ondersteuning kunnen ook worden verwacht van Gemeentelijke
en Provinciale instanties.
Bij grensoverschrijdende- en Europese projecten zullen fondsen als Leader,
Interreg en Fondsen uit de private sector worden aangetrokken.
Nadruk zal hierbij liggen op sociale en maatschappelijke projecten op lokaal
en regionaal niveau in samenwerking met lokale partners in de sector.
6. De plannen voor de Planperiode
Ontwikkelingslanden
Prioriteit zal liggen bij die landen waar de Stichting Emda nauwe banden mee
heeft. We denken hierbij met name aan de Filippijnen, India, Fiji, Ghana en
Kirgizstan, dus de landen waar de organisatie ondersteunende units heeft.
Ook de omringende landen komen hiervoor in aanmerking.
Europese Unie
Op Europees niveau zal het veelal gaan om gezamenlijke initiatieven met
NGO’s in andere lidstaten. Hierbij zullen dit voornamelijk NGO’s en Instanties
zijn in Duitsland en Luxemburg. Dit vanwege de netwerk contacten van de
Stichting Emda in deze landen.
Nederland
Naast de fondsenwerving voor de projecten in de ontwikkelingslanden zullen
met name lokale, regionale en grensoverschrijdende kleinschalige projecten
worden opgezet en worden begeleid.
Ook is het plan om voor ADB en PBSP promotie acties te voeren in
Nederland.
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7. Realisatie en Financiering van de plannen
Projecten worden eerst gerealiseerd wanneer de financiering hiervan zeker is
en een werkbudget ter beschikking staat.
De indirecte kosten zijn minimaal en project gericht. Zij hebben slechts
betrekking op administratieve- en beheerskosten hiervan, alsook
reisdeclaraties en promotiekosten.
De bestedingen worden gedaan via en in overleg met de lokale partners en
projectgericht.
Dit zijn vnl. initiatieven gericht op hulp aan sociaal zwakkeren, gehandicapten
en minst bedeelden, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar initiatieven ten
gunste van kinderen en één-ouder gezindtes.

8. PR en Promotie
Meestal zullen er contacten worden onderhouden met de regionale media,
vaak in samenspraak met andere NGO’s in de regio. (vaak ook lid van Partin)
Daarnaast wordt informatie verspreidt via de sociale media, hetgeen in de
toekomst intensiever zal worden benut.
Hierbij speelt de eigen website van de Stichting Emda een belangrijke rol.
De promotie voor de doelfondsen en de hieraan verbonden projecten zal
separaat plaats vinden.
Meestal worden deze publicaties door andere NGO’s verzorgd, omdat de
Stichting Emda er veelal slechts voor de begeleiding en monitoring bij
betrokken is.
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9. Rechtsvorm, Bestuur en Registratie
Stichting Emda is een Stichting naar Nederlands Recht met inschrijving in het
stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder Nr. 4103.1829.
Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit Nederlandse
maatschappelijke kringen,ook een vertegenwoordiging van Emda Asbl.,
Luxemburg.
Het huidige voorzitterschap is in handen van P.J. IJben uit Denekamp.
Secretaris/penningmeester is vertegenwoordigd door de Emda Asbl.
Het fiscaal/ANBI nummer van de Stichting Emda is: 8051.44.109.
Jaarverslagen en andere informatie worden, overeenkomstig de ANBI
richtlijnen, gepubliceerd op de website van de Stichting.
10. Tenslotte, contactgegevens
Contacten met de Stichting Emda verlopen via het Secretariaat:
info@emda.org.
Postadres van de Stichting Emda is:
Bezoekadres van de organisatie:
Telefoon:
GSM Voorzitter:

Postbus 100
NL-7590 AC Denekamp
Johanninksweg 1
NL-7591 NV Noord Deurningen
+31 541351883
+31-622396183

Denekamp, 31 december 2015
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