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1.

Inleiding

Voor u ligt het vierjarige beleidsplan van Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis. Stichting Stop
Vrouwenbesnijdenis is in 2014 opgericht en het beoogt het algemene nut. Onze stichting staat voor
de preventie van vrouwelijke genitale verminking. Dat houdt in: het voorkomen van de besnijdenis
van meisjes en nazorg bieden aan besneden vrouwen die hinderlijke gevolgen hebben
overgehouden aan de besnijdenis. Onze stichting wil mensen in risicolanden bewust maken van de
gevolgen van deze ingreep, met het doel dat zij besluiten om er mee te stoppen. Aangezien wij in
Nederland gevestigd zijn, werken we samen met nationale organisaties in risicolanden. Wij werven
fondsen voor hen en zij gaan op pad om voorlichting te geven.
Voor de komende jaren ligt onze focus op Mali waar we samenwerken met plaatselijke organisaties
die zich inzetten voor het uitroeien van meisjesbesnijdenis daar. De organisatie waarmee we voor de
komende jaren mee gaan samenwerken is Mousso Dambé (De Waardigheid van de Vrouw). Mousso
Dambé is een campagnegroep bestaande uit 9 personen, gevestigd in Kati, een stad bij de hoofdstad
van Mali.
In dit beleidsplan presenteren we onze missie, visie, doelstellingen en onze strategie om onze
doelstellingen te bereiken.

2.

Missie, visie en doelstellingen

2.1

Missie

Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis wil de lichamelijke en psychische integriteit van vrouwen en
meisjes bevorderen. Dit doen we door fondsen te werven en preventieactiviteiten over
meisjesbesnijdenis te financieren in landen waar deze praktijk een culturele traditie is.

2.2.

Visie

Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis vindt dat een praktijk als vrouwenbesnijdenis nooit het licht had
mogen zien. We willen een bijdrage leveren aan het uitroeien van deze mensonterende traditie uit
de wereld, te beginnen met Mali. Wij geloven dat dit kan en dat iedereen zich daartoe zou moeten
mobiliseren.

2.3
-

Doelstellingen

Preventie van meisjesbesnijdenis door het faciliteren van voorlichting.
Nazorg bieden aan meisjes en vrouwen die al besneden zijn en die daar hinderlijke gevolgen aan
hebben overgehouden.
Voor de komende 4 jaar houdt dat in: voldoende fondsen werven voor de campagnegroep
Mousso Dambé om voorlichting te gaan geven in 10 dorpen in Mali.
De praktijk van meisjesbesnijdenis in die 10 dorpen in 1 jaar tijd met 30% omlaag brengen, met
het oog op continuïteit totdat meisjesbesnijdenis daar definitief uitgeroeid is.
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3 Strategie
Onze uitdaging
In de loop van 2021 willen we voldoende fondsen binnenhalen om het project van Mousso Dambé
te laten starten in januari 2022. Dit project, met een looptijd van 1 jaar, houdt in: voorlichting geven
aan de 25.000 inwoners van 10 dorpen in Mali. Het project beoogt het percentage van besnijdenis in
de 10 dorpen te laten dalen van 100% naar 70%. Dit, met het oog op continuïteit, totdat alle
inwoners bewust zijn geworden en collectief besluiten om geen meisjes meer te besnijden in hun
dorpen.
Wat we al hebben bereikt
Al vóór de oprichting van Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis hebben wij een lange geschiedenis met
de preventie van meisjesbesnijdenis. De oprichtster van de stichting komt uit Mali. Zij is op jonge
leeftijd in haar omgeving begonnen mensen bewust te maken van de schadelijke gevolgen van deze
praktijk. Haar inzet bracht haar ertoe om campagnegroepen in haar geboortestad op te zetten. Eerst
Tagnè, wat betekent ‘Vooruitgaan’. In 2011 is het gelukt om deze organisatie aan Stichting
Kinderpostzegels in Nederland te koppelen. Stichting Kinderpostzegels heeft de organisatie in Mali
meer dan 10 jaar gefinancierd. Deze organisatie is vandaag de dag een zeer gerespecteerde en
succesvolle NGO in Mali en heeft al honderden dorpen weten over te halen om collectief te stoppen
met de verminking van meisjes.
Daarna Mousso Dambé, de groep waarmee we nu samenwerken. Op dit moment zijn zij actief in hun
eigen stad, waar zij wekelijks voorlichting geven over meisjesbesnijdenis bij gezondheidscentra en in
hun wijken. Tijdens de voorlichtingssessies spreken steeds meer mensen zich publiekelijk uit dat ze
de boodschap hebben begrepen en dat hun dochters niet worden besneden. Deze positieve
ontwikkeling vormt een stevige basis om van het project van Mousso Dambé een succes te maken.
Om fondsen te werven hebben we al een aantal acties gepleegd, die we hieronder presenteren.
We hebben onze website een nieuwe en frisse look gegeven en flyers laten ontwerpen.
We hebben een samenwerkingsakkoord met Wilde Ganzen afgesloten. Vanaf een bepaald
drempelbedrag zal deze organisatie elke euro die onze stichting inzamelt voor het project van
Mousso Dambé met 50 % aanvullen.
Verder hebben we meerdere grote bedrijven, instellingen en organisaties benaderd om een bijdrage
te leveren aan de financiering van het project in Mali, waaronder Gasunie Groningen, de gemeente
Groningen, GGD en een aantal ziekenhuizen. We hebben ze gevraagd of ze ons project in hun
kerstpakket zouden willen opnemen. Van GGD hebben we een positieve respons gekregen. Zij wil
het project van Mousso Dambé in haar kerstpakket van 2021 opnemen. Ook hebben we Unicef
Nederland benaderd, die ons heeft doorverwezen naar Unicef Mali. Uiteindelijk heeft dat geleid tot
een warm contact tussen hen en Mousso Dambé in Mali. Zij zijn bezig de mogelijkheden te
onderzoeken voor een onderling samenwerkingsverband daar.
Ook hebben we een particulier benaderd die in de bankwereld werkt. Hij heeft toegezegd dat hij ons
project persoonlijk zal steunen en promotie voor ons zal doen in zijn eigen netwerk.
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4 Activiteiten voor de komende 4 jaar
We gaan door met onderstaande activiteiten, die zullen leiden tot het binnenhalen van fondsen.
Onze facebookpagina wordt opgefrist en we overwegen een instagrampagina te maken. Doel van
deze acties is bekendheid geven aan onze stichting en aan het project van Mousso van Dambé in
Mali.
We blijven via onze website een oproep doen voor donaties en we gaan flyers leggen bij
bibliotheken en notariskantoren in de provincie Groningen. We gaan Rotary Groningen, regionale
dagbladen en televisiestations benaderen; aanwezig zijn op de rommelmarkt in Zuidlaren, en hapjes
verkopen bij evenementen indien versoepeling van de Coronamaatregelen dit toelaat. Verder gaan
we regelmatig een stukje plaatsen in de nieuwsbrief van een netwerk dat een bereik van 3.000
mensen heeft. Ook gaan we een nieuwe poging doen om bedrijven en instellingen te benaderen met
wie we al eerder contact hebben gehad, zoals Gasunie en ziekenhuizen. We gaan proberen hen te
bewegen om ons project in hun kerstpakket op te nemen.

5

Organisatie

5.1

Gegevens van de stichting

Statutaire naam stichting: Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis
Statutaire zetel: Boslaan 42, 9801 HH Zuidhorn
Datum van oprichting: 29-05-2001 (voorheen Stichting Balimaya, statutenwijziging 6-6-2014)
KvK nummer: 02074062
E-mail: stopvgv@gmail.com
Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis heeft een aanvraag ingediend om als ANBI aangemerkt te
worden.

5.2

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

mevr. A. Niaré
mevr. J. Reining
mevr. J. Reining

Het bestuur van Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis bestaat uit 2 leden. Zij werken geheel op
vrijwillige basis. Fondsen die de stichting werft gaan, na aftrek van noodzakelijke kosten van de
stichting als het houden van een bankrekening en website, voor 100% naar de projecten. Uitgaven
als telefoon- en reiskosten hebben wij tot nu toe zelf betaald. Enkel als het lukt om meer geld te
werven dan nodig voor dekking van de noodzakelijke kosten, gaan wij overwegen om dergelijke
soorten uitgaven te vergoeden.
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De taken van de voorzitter zijn o.a. het plannen en voorbereiden van vergaderingen, potentiele
donateurs opsporen en contact met hen leggen, het schrijven van officiële documenten, contact
onderhouden met de samenwerkingspartner in Mali, deze adviseren bij het opstellen van
projectdocumenten, en contact leggen tussen organisaties in Nederland en de
samenwerkingspartner in Mali.
De taken van de secretaris en penningmeester zijn o.a. meeschrijven aan de teksten van
informatiemateriaal, website bouwen en onderhouden, notuleren tijdens de vergadering, en het
beheren van de financiën van de stichting.
5.3

Vrijwilligers

Op dit moment heeft de stichting 2 vrijwilligers.
Zij ondersteunen het bestuur in hun werkzaamheden, helpen met de bouw van
communicatiemiddelen, met PR en met fondsenwerving.
De vrijwilligers ontvangen ook geen vergoeding voor kosten die ze voor de stichting maken.

5.4

Financiën

De financiën van de stichting vallen op dit moment tegen. We hebben voldoende geld om de kosten
van het houden van de zakelijke rekening te betalen. Met de plannen die we in dit document
hebben gepresenteerd verwachten we dat we voldoende geld binnen zullen halen om het project
van Mousso Dambé vanaf januari 2022 te kunnen financieren.
Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis heeft geen eigen vermogen. De financiën worden door de
penningmeester beheerd.

Jaarrekening
Stichting stop
vrouwenbesnijdenis

Jaar

Baten
Donaties (stichting
derdengelden)
Eigen bijdragen
Som der baten

2020
in EUR
52,25
0,00
52,25

Lasten
Bankkosten
activiteiten
Som der Lasten
Saldo op 1/1/2020
Saldo op 31/12/2020
Bron:

139,18
0,00
139,18
208,26
121,33
ING-2020
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