
Beleidsplan Stichting Santé Pour Tous: 
 
De doelstellingen van onze stichting en het actuele beleid; 
 
Stichting Santé Pour Tous is een non-profit organisatie die zich richt op het bereikbaar 
maken en verbeteren van de Marokkaanse gezondheidszorg door: 
 
• het uitvoeren van kosteloze operaties bij patiënten die een operatie niet zelf kunnen 
betalen 
 
• het opleiden van lokaal medisch personeel 
 
• te helpen bij het opzetten van initiatieven om de kwaliteit van de gezondheidszorg in 
Marokko te verbeteren. 
 
Meerde malen per jaar stuurt Santé Pour Tous medische teams naar Marokko om 
bovenstaande doelstellingen te realiseren. Bij sommige projecten staat het bieden van gratis 
operaties centraal, terwijl bij andere operaties het overdragen van kennis meer op de 
voorgrond staat. Idealiter proberen wij een combinatie te maken van opereren en leren.  
Het huidige beleid is erop gericht zoveel mogelijk mensen te opereren. Belangrijke 
speerpunten hierbij zijn blindheid genezen en/of voorkomen en kindersterfte reduceren. 
Eerstgenoemde doen wij door gratis staaroperaties aan te bieden aan de allerarmsten in 
Marokko. Ook helpen wij bij het optimaal benutten en professionaliseren van bestaande 
oogklinieken. Zo helpen wij met de aanschaf en onderhoud van medisch materiaal.  
Reductie van kindersterfte gebeurt nu veelal door baby’s en kinderen met 
levensbedreigende hartaandoeningen te opereren. Tevens helpen wij bij het opzetten van 
het eerste kinderhartchirurgie centrum van Marokko.  
 
 
De werkzaamheden van de instelling; 
 
In Nederland bestaan onze werkzaamheden uit: 
 

• Het plannen en organiseren van de projecten in Marokko  
 

• Het organiseren van (promotionele) activiteiten met als oogpunt fondsenwerving en 
het genereren van naamsbekendheid voor de stichting 
 

• Het organiseren van informatieavonden voor geïnteresseerden, sponsoren en 
donateurs 

 

• Bestuursvergaderingen  
 

• Vergaderingen bestuur en Raad van Advies 
 

• Vergaderingen met het promoteam 



 

• Ontvangst gasten uit Marokko (medisch personeel dat stages komt lopen in 
Nederlandse ziekenhuizen) 

 

• Aanschaf medisch materiaal 
 
De wijze waarop de instelling de fondsen wil werven; 
 
Santé Pour Tous kan inmiddels rekenen op een redelijk grote en trouwe achterban. Onze 
grootste inkomstenbron wordt gevormd door particuliere donateurs, die wij goed weten te 
bereiken via social media. Ook heeft Santé Pour Tous de afgelopen jaren veel media 
aandacht gekregen. Op regelmatige basis worden gesprekken gevoerd met potentiele 
sponsoren. Dit zijn veelal bedrijven die affiniteit hebben met gezondheidszorg, Marokkanen 
en/of Marokko.   
 
De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal beheren; 
 
Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij ABNAMRO. De bank rapporteert jaarlijks 
over de rekeningen. Het vermogen van de Instelling wordt beheert door de penningmeester 
van de Instelling. De uitvoering van het beheer is in handen van de penningmeester van de 
stichting. Bij afwezigheid van de penningmeester neemt de voorzitter deze taak waar. 
Jaarlijks wordt aan het bestuur een begroting, een (geconsolideerde)balans en 
(geconsolideerde) exploitatierekening ter vaststelling aangeboden. De jaarstukken worden 
gecontroleerd door de daartoe door en uit het algemeen bestuur benoemde 
kascontrolecommissie bestaande uit twee leden. Gelet op de omvang van de financiële 
administratie c.q. het aantal mutaties geschiedt deze in eigen beheer. 
 
De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal besteden 
 
Ons doel is om zoveel mogelijk (tenminste 90%)van onze inkomsten te besteden aan onze 
doelstellingen. Al onze vrijwilligers ontvangen derhalve geen salaris of onkostenvergoeding. 
Onze overheadkosten bestaan uit de huur van ons pand, kantoorkosten en kosten voor 
telefonie en internet.  
 


