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Doelstelling
De doelstelling van Fidesco, zoals weergegeven in artikel 2 van de statuten d.d. 17 september
1991, luidt als volgt:
Fidesco heeft ten doel in het bijzonder in de landen van de Derde Wereld hulp te verlenen bij
de volledige ontwikkeling van de bevolking door economische, sociale en geestelijke
samenwerking. Meer in het algemeen beoogt Fidesco hulp aan de meest achtergebleven
bevolking en gemeenschappen waar ter wereld ook.
Organisatie
Stichting Fidesco Nederland maakt deel uit van de Vereniging Fidesco International. Deze
vereniging vormt een internationaal verband tussen rechtspersonen die ten doel hebben om in het
bijzonder in de landen van de derde wereld hulp te verlenen bij de volledige ontwikkeling van de
bevolking door economische, sociale en geestelijke samenwerking, in nauwe verbondenheid met
de Gemeenschap Emmanuel. De Gemeenschap Emmanuel is een internationale publieke
vereniging van gelovigen naar pauselijk recht.
Vanwege efficiëntie redenen is afgesproken dat alle nationale Fidesco’s een deel van het beheer
van het uitzenden van de vrijwilligers en het beheer van de projecten overdragen aan Fidesco
International. Daartoe worden door Fidesco gelden overgemaakt naar de internationale
vereniging. In enkele gevallen worden projecten rechtstreeks vanuit Nederland gefinancierd, maar
pas nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden door Fidesco International.
Werkzaamheden
Om haar doelstellingen te bereiken heeft de Stichting Fidesco aan een actief promotiebeleid dat
gericht is op het werven van nieuwe vrijwilligers en van fondsen om projecten en vrijwilligers te
ondersteunen. Fidesco ontvangt steeds meer verzoeken van lokale partners om vrijwilligers uit te
zenden en projecten te ondersteunen. Om aan deze verzoeken te kunnen voldoen, dient de
werving van vrijwilligers en het werven van nieuwe donateurs verder geprofessionaliseerd te
worden. Hiertoe is sinds 1 September 2013 een medewerkster communicatie en fondswerving in
dienst van de stichting. Ze ondersteunt het bestuur in het uitvoeren van de werkzaamheden die
onder andere het volgende omvatten:
•
•
•
•
•
•
•

Contact houden met vrijwilligers;
Ondersteunen van vrijwilligers;
Werven en selecteren van nieuwe vrijwilligers voor voorbereidingstraject;
Uitzenden van nieuwe vrijwilligers;
Ondersteunen van projecten;
Organiseren van promotieactiviteiten en informatiedagen;
Verrichten van fondswerving voor vrijwilligers en projecten;
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•
•
•
•
•
•

Deelname aan bisschoppelijke landelijke adventsactie;
Contact met bisschoppelijke landelijke vastenactie
Overmaken van gelden naar de Vereniging Fidesco Internationaal;
Contact houden en samenwerking met de Vereniging Fidesco Internationaal;
Operationele en secretariële taken van het bestuur;
Voorbereiden vacature medewerker

Fidesco heeft de afgelopen jaren in samenwerking met Fidesco Frankrijk verschillende projecten
ondersteund en heeft dit ook voor de komende jaren toegezegd. Hiervoor zijn de nodige
reserveringen in de jaarrekeningen opgenomen.
Ondersteunde projecten tot nu toe:
•
•
•
•
•
•

Rijstproject Conakry, Guinee: voedselondersteuning aan medewerkers van een ziekenhuis.
Trotse Boeren: Steun aan een Landbouwschool in Indonesië.
Rechtshulp aan gevangenen in DR Congo.
Hulp aan straatkinderen in Rwanda door het project CECYDAR te ondersteunen.
Financiële hulp aan scholingsprojecten in Haïti en Brazilië.
Scholing van Roma kinderen in Boekarest, Roemenië.

Reeds geplande projectondersteuningen:
•
•

Rijstproject Conakry, Guinee: voedselondersteuning aan medewerkers van een ziekenhuis.
Hulp aan straatkinderen in Rwanda door het project CECYDAR te ondersteunen.

Bij de fondswerving voor de vrijwilligers speelt hun eigen achterban een belangrijke rol. De
achterban wordt door regelmatige missieverslagen op de hoogte gehouden van het werk van de
vrijwilligers. Het werven van vrijwilligers gebeurt via persoonlijk contact, Internet en Social
Media, aanwezigheid op jongerenbijeenkomsten en informatiedagen.
Voor de ondersteuning van projecten worden de fondsen breder geworven via Internet, Social
Media, en mailings of in samenwerking met bijvoorbeeld de Adventsactie.
Beheer van vermogen
Het vermogen wordt niet-speculatief beheerd.
Besteding van het vermogen
Het doel is om zoveel mogelijk van de ontvangen inkomsten aan vrijwilligers en projecten toe te
laten komen. De kosten voor de eigen organisatie worden laag gehouden door een grote inzet van
vrijwilligers.
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