Beleidsplan Stichting Global Hospital Nederland (SGHN) 2020 - 2024
Vereisten van Anbi aan een beleidsplan:
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier
waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn.
Het plan moet inzicht geven in:
•
•
•
•

De werkzaamheden die de instelling verricht
De manier waarop de instelling geld wil werven
Het beheer van het vermogen van de instelling
De besteding van het vermogen van de instelling

De werkzaamheden die de instelling verricht
SGHN werft donateurs en fondsen ten behoeve van haar doelstellingen.
In 2020-2024 zal de SGHN vrienden, donateurs en fondsen werven ten bate van het Global Hospital
India, o.a. voor de vestigingen in Mount Abu, in Abu Road, het hostel voor verpleegkundigen, het
“Old peoples home” en het Oogziekenhuis te Abu Road. De Stichting ziet zelf toe op de uitvoering
van werkzaamheden.
De focus gedurende 2020 - 2024 zal onder meer gericht zijn op duurzame energie opwekking.
Dit kan ten bate van elektriciteit of van warm water zijn. Ook besparingen op het vlak van energie
komen voor fondsenwerving in aanmerking.
In 2018 werd een groot project met zonnepanelen afgerond op het dak van het ziekenhuis in Mount
Abu. Ook de andere hierboven genoemde instellingen kampen met tekorten van geld en
toeleveranciers op het gebied van energie, terwijl een goede energie – en warmwatervoorziening
voor alle genoemde instellingen van wezenlijk belang is om aan hun doelstellingen, namelijk goede
gezondheidszorg bieden aan omwonenden in het berggebied van Mount Abu en de stad + platteland
van Abu Road, te voldoen. De zorg aan alle patiënten van het ziekenhuis en aan het berggebied van
Mount Abu wordt kosteloos aangeboden aan degenen die het zich niet kunnen permitteren.
Dit betekent in de praktijk dat 2/3 van de zorg gratis wordt aangeboden.
Minder kosten voor energie opwekking en meer continuïteit zijn daarbij zeer wezenlijke waarden.

De manier waarop de instelling geld wil werven
We willen de samenwerking met Wilde Ganzen op dit vlak zeker voortzetten en zien goede kansen
vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen die Wilde Ganzen ook heeft voor de komende jaren en
natuurlijk vanwege de goede jarenlange samenwerking in voorbije projecten.
We willen het netwerk van vrienden en donateurs van SGHN verder uitbreiden; door het blijven
verspreiden van een actuele folder; door actueel houden van onze website www.globalhospital.nl;
door mailings en door andere PR activiteiten, waaronder lezingen en radioprogramma’s.
We willen de donateurs in het voorjaar van 2020 uitnodigen voor een ontmoeting om hen te
bedanken en de resultaten van het laatste project te presenteren. (Zonnepanelen op dak ziekenhuis
+ airconditioning in de operatiekamers).
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De besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen van de instelling wordt voor 95% besteedt aan de projecten van de instelling.
Maximaal 5% wordt besteed aan kosten, voornamelijk zijn dit bankkosten en websitekosten.
Er worden geen vergoedingen uitgekeerd aan bestuursleden. Ook geen onkostenvergoedingen.
Er zijn geen personeelskosten.
In India worden de fondsen aangewend voor project- en bouwmaterialen en de directe loonkosten
van de plaatselijke bouwvakkers. Projectleiders in India verrichten hun werk voor de Stichting op
vrijwillige basis.
Op de website van het Global Hospital Mount Abu kunt u de activiteiten van het ziekenhuis zelf
vinden: http://www.ghrc-abu.com/home

Het Beheer van het vermogen van de instelling
SGHN heeft bankrekeningen bij de ABN/AMRO. De penningmeester en de secretaris van de Stichting
hebben toegang tot deze bankrekeningen. Het voltallige bestuur is in deze het controlerend orgaan.
Uit de Jaarrekeningen blijkt jaarlijks het vermogen van de Stichting. Deze jaarrekeningen worden
gepubliceerd, o.a. op de kennisbank filantropie https://www.kennisbankfilantropie.nl/
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