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Doelstelling 
A. Stichting Nikki’s Friends heeft als doelstelling het beschikbaar stellen van geldmiddelen in de vorm 
schenkingen aan projecten in Zuidoost-Azië, welke zich inzetten voor het welzijn van kinderen 
waarvan ouders aan Aids zijn overleden, dan wel ernstig ziek zijn en op termijn zullen overlijden.  
B. Stichting Nikki’s Friends begeleidt in praktisch opzicht vrijwilligers uit Nederland die zich voor een 
kortdurend verband in gaan zetten bij één van de projecten die Stichting Nikki’s Friends financieel 
ondersteunt.  
 
Strategie 
Stichting Nikki’s Friends heeft een sponsor programma opgezet voor HIV besmette kinderen die in het 
kindertehuis Agape Home (Nikki’s Place) in Chiang Mai, Thailand, wonen. 
Daarnaast onderhoudt Stichting Nikki’s Friends contact met kerken en scholen die sponsoracties voor 
de projecten in Zuidoost-Azië houden. Er wordt gewerkt met ambassadeurs.  
Stichting Nikki’s Friends stimuleert sponsors, donateurs en andere belangstellenden om het Nikki’s 
Place kindertehuis een bezoek te brengen. Zij doet dit door informatie over bijvoorbeeld bezoektijden, 
telefoonnummers en adres van het tehuis door te geven.  
 
Beleid voor de komende 5 jaar 
Doelstelling is om jaarlijks een bedrag van minimaal Euro 20.000 beschikbaar te stellen aan het 
project Nikki’s Place in Chiang Mai, Thailand. Stichting Nikki’s Friends werkt met vrijwilligers en blijft 
dit doen. Doel is om alle sponsors en donateurs goed op de hoogte te houden van de projecten die 
ondersteund worden door middel van een jaarlijks terugkerende nieuwsbrief. De mensen die 
financieel een kind ondersteunen, ontvangen zo mogelijk twee keer per jaar correspondentie uit het 
tehuis in de vorm van een foto, een persoonlijk briefje of een kaart.  
Stichting Nikki’s Friends organiseert presentaties in Nederland met als doelstelling informatie te 
verstrekken, nieuwe donateurs en sponsors te werven en de achterban op de hoogte te houden.  
Alle ontvangen giften en donaties worden -onder aftrek van gemaakte kosten- geheel uitbetaald door 
middel van bankoverboekingen aan het Agape Home. Het doel is om van alle ontvangen bedragen 
95% uit te betalen en de kosten onder de 5% te houden. 
Er wordt geen vermogen gereserveerd of beheerd, behoudens een minimale hoeveelheid liquide 
middelen op de bankrekening. 
 
Beloningsbeleid 
Vrijwilligers en bestuursleden worden niet betaald voor hun inzet en doen dit in principe zonder 
vergoeding. Onkosten die gemaakt worden door de bestuursleden, zoals verzend-, reis- en 
communicatiekosten en boekhouding & administratiekosten, kunnen worden gedeclareerd en worden 
uitbetaald of vergoed als vrijwilligersvergoeding binnen de ruimte die daarvoor wettelijk aanwezig is. 
 
Bestuurssamenstelling 
Ard Lok, voorzitter sinds 1-1-2002 
Maurits Terpstra, penningmeester sinds 1-1-2004 
Jeanet Diemers-Hospes, secretaris sinds 15-09-2007 
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