
 

Pagina 1 van 4 

 
 
WERKPLAN 2016 STICHTING UNTENU 
(vastgesteld d.d. 12 februari 2016) 
 

1. Inleiding 
 
2016 wordt het eerste volledige jaar waarin Untenu als Stichting haar 
werkzaamheden uitvoert. Hieruit vloeit statutair voort dat er een goedgekeurd 
werkplan en begroting dient te zijn. Ons Werkplan 2016 en de begroting voor 
2016 zijn gebaseerd op strategische keuzes die gemaakt zijn op basis van het 
Beleidsplan 2015-2016 van de Stichting. 
 
In het Beleidsplan 2015-2016 zijn de grote lijnen uitgezet, het Werkplan 2016 
schetst een realistisch beeld van het werk dat de Stichting in Nederland en in 
Cambodja het komende jaar denkt te kunnen verwezenlijken. 
 
In Nederland was 2015 een jaar van opbouw van de Stichting, met alle 
noodzakelijk en soms verplichte administratieve zaken die daarmee verband 
houden. Ook in 2016 zal een deel van de werkzaamheden nog in het teken van 
opbouw van de Stichting staan. Ook in Cambodja is verdere uitbouw nodig: van 
het netwerk dat in staat is noodsituaties op te sporen en op een adequate wijze 
aan te melden én ook af te handelen. 
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2. Stichting Untenu 
 
2.1  Bestuur en Raad van Advies 
 
In 2016 bestaat het bestuur uit drie personen. Ook zal in 2016 een Raad van 
Advies geïnstalleerd worden. De werkzaamheden en bevoegdheden van de 
laatsten worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de Stichting. 
 
 
 
2.2  Beleidskeuzes 
 
Afhankelijk van de financiële staat van de Stichting kunnen meer of minder van 
de werkzaamheden zoals genoemd in de statuten worden uitgevoerd. 
 
2.2.1 Noodhulp 
 
Allereerst is er de noodhulp. Dit heeft ten allen tijden prioriteit. Naar verwachting 
zal het aantal verzoeken toenemen naar mate de bekendheid van Stichting 
Untenu in Cambodja toeneemt. Toename van bekendheid met het werk van de 
Stichting bij de doelgroep in Cambodja komt onder andere door effectieve inzet 
van de webpagina, die naar verwachting in de loop van 2016 ook beschikbaar zal 
zijn in het Khmer. Naast de website worden de sociale media Twitter (@untenu) 
en Facebook (https://www.facebook.com/untenu/)  
 
Onze lokale partner CamAsean werkt aan samenwerkingsverbanden in 
Cambodja met de AUA (ARV Users Association) en met CCW (Cambodian 
Community of Women Living with HIV/AIDS (CCW) om het netwerk te vergroten. 
Ook zijn er plannen om met de belangenorganisatie van drugsgebruikers te gaan 
praten. In alle drie de organisaties werkt men ook met lhbt’s. 
 
De verwachting is dat in 2016 10 tot 15 verzoeken gehonoreerd gaan worden. 
Hiervoor is gemiddeld zo’n € 75,- per verzoek gemoeid.  
 
2.2.2 Scholing 
 
In 2016 onderzoekt de Stichting de mogelijkheden om groepsscholing aan te 
bieden. In de begroting is hiervoor een bedrag gereserveerd. Bij scholing wordt in 
eerste instantie gedacht aan:  
 
- scholing van toekomstige lhbt/hiv-activisten 
- bijdrage in de scholing individuen of groepen 
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2.3  Activiteiten 
  
2.3.1 Nederland 
 
Stichting Untenu organiseert fondsenwervende activiteiten zoals Wereld Aids Dag 
(jaarlijks op 1 december). Daarnaast organiseert de Stichting ook activiteiten in 
dat kader die de bekendheid van de Stichting vergroten, de positie van hiv-
positieve lhbt’s in Cambodja bij een breder publiek onder de aandacht brengen.  
 
2.3.2 Cambodja 
 
In 2016 wordt maximaal € 100,- begroot voor het vertalen van webpagina’s naar 
het Khmer door één of twee vrijwilligers. Betaling geschiedt achteraf, nadat de 
vertaling gecontroleerd is door deskundige derden. 
 
Vanuit CamAsean is het verzoek gekomen om twee transgenders uit 
verschillende provincies in Cambodja een vrijwilligersvergoeding toe te kennen 
om zo de binding met Untenu te verstevigen. De twee vrijwilligers zijn tot nu toe 
zelf financieel onafhankelijk en toegewijd aan het werk. Als blijk van waardering 
voor verrichte werkzaamheden kan het bestuur besluiten achteraf een bedrag toe 
te kennen.  
 

 
2.4  Financiën 

 
Sinds september 2015 beschikt de Stichting over een bankrekening bij Triodos 
Bank en heeft een account bij PayPal. In 2015 is de ANBI-aanvraag toegekend, 
waardoor giften door donateurs, die in Nederland belastingplichtig zijn, aftrekbaar 
zijn voor de inkomstenbelasting.  
 
Voor de uitoefening van de taken zoals bepaald in de statuten ontplooit Stichting 
Untenu activiteiten die gericht zijn op het verwerven van inkomsten en het 
vergroten van de bekendheid van de Stichting.  
 
Benefietbijeenkomsten (lezingen, filmvertoningen, optredens van onze 
ambassadrices Meander & Bijoux) vormen bronnen van inkomsten in 2015. 
Daarnaast kan sinds september direct via de website gedoneerd worden (via 
IBAN en PayPal). 
 
Zoals altijd zal steeds een minimumbedrag beschikbaar zijn voor noodhulp. In de 
begroting worden de bedragen uitgewerkt. 
 
De stichtingskosten voor 2016 bestaan naast uitgaven voor noodhulp 
voornamelijk uit de vaste kosten (bankkosten, webhosting en transactiekosten). 
Daarnaast zullen er visitekaartjes gedrukt worden (te gebruiken in Nederland en 
in Cambodja). Waar mogelijk zal promotiemateriaal geen kosten met zich 
meebrengen voor de Stichting. 
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2.5  Verantwoording 
 
In 2016 zal de wijze van verantwoording van de van de ontvangen en bestede gelden 
verder vorm gegeven worden. Vanwege de toekenning van de ANBI-status richt de 
Stichting zich op de voorwaarden die voor de ANBI-status gelden. Hierbij is een 
belangrijke rol weggelegd voor de Raad van Advies. 


