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Beleid en strategie
Volgend op de oecumenische vastenactie van het dekenaat Maastricht in de periode van
1976 tot 1979 voor het dorp Niou, wordt op 18 Februari 1982 de Stichting Comité
Maastricht-Niou voor onbepaalde tijd opgericht per notariële acte. Als doel wordt
vastgelegd:
De stichting heeft het doel de banden die tussen Maastricht en Niou (Opper-Volta) bestaan te
onderhouden en bij de Maastrichtse bevolking en instanties de bereidheid levendig te houden
casu quo te doen groeien om - zowel materieel als immaterieel – bij te dragen aan de verdere
ontwikkeling van de gemeenschap Niou. Zulks in de meest ruime zin des woords.
In een opvolgende notitie (vastgelegd in document van 12 juni 1999), is gekozen deze
doelstelling na te streven door de bevolking van Burkina Faso (zoals Opper-Volta sinds 1984
heet) te ondersteunen in haar strijd tegen de verwoestijning en hierbij voorrang te geven
aan groenprojecten (herbebossing, groetentuinen en bosbescherming.
De huidige algemene doelstelling luidt:
Het Comité Maastricht-Niou is vanuit Maastricht actief om de mensen in Burkina Faso te
helpen met hun ontwikkelingsproces en wil door middel van activiteiten en presentaties
bijdragen aan de bewustwording in Maastricht en omgeving
De ondertitel ‘Groen voor Burkina Faso’ wordt samen met de naam van de stichting
gebruikt.
Specifieke activiteiten:
• Het financieel ondersteunen van voorgestelde projecten in Burkina Faso.
Voorbeelden zijn bosbescherming, bomen aanplant, herstel landbouwgronden en
groentetuinen.
• Het opmaken en uitsturen van het Niou Nieuws (31e jaargang in 2020)Het
onderhouden van de website www.maastrichtniou.nl, facebookpagina en
instagramaccount
• Het organiseren van en deelnemen aan activiteiten in Maastricht.
Voorbeelden zijn de kerstmarkt op de Aloysius basisschool, El Dunya, LIOF’s mooiste,
Nationale Boomfeestdag

Fondsenwerving:
De financiering van de projecten wordt gedekt uit giften van vaste donateurs, particulieren,
(familie-)stichtingen, serviceclubs, onderwijsinstellingen en andere organisaties.
Fondsenbesteding:
Op basis van een gedetailleerd projectvoorstel van onze contactpersoon/organisatie in
Burkina Faso, besluit het Comité tot ondersteuning. Bij een positief besluit wordt de eerste
50% van de gevraagde financiering betaald. Na een tussenrapportage, wordt besloten tot
betaling van de tweede 50%. Na afronding van het project, ontvangt het Comité een
eindverslag.
Betalingen aan de contactpersoon/organisatie in Burkina Faso voor de projecten worden
uitgevoerd door de penningmeester na opdracht van de voorzitter na besluit door het
Comité.
Elke 3 jaar vindt een kascontrole plaats door niet-leden van het Comité. In 2020 vindt de kas
controle plaats over de periode 2017-2019.
Vermogen:
Het Comité streeft naar een vermogen dat minimaal de lopende projecten en de te
verwachten projecten voor het komende jaar dekt. Daarnaast houdt het Comité een reserve
aan waar in noodgevallen (bv. hongersnood) een beroep op kan worden gedaan.
Communicatie:
Naast de website www.maastrichtniou.nl, het instagramaccount, de facebookpagina
maastrichtniou en de uitgave van de nieuwsbrief Niou Nieuws, heeft het Comité
voorlichtingsmateriaal in de vorm van flyers, brochures, korte filmpjes en presentaties,
foto’s etc
Het Comité wil aanwezig zijn bij relevante activiteiten in Maastricht waarbij zij voorlichting
kan geven over de activiteiten van het Comité Maastricht-Niou en donateurs kan werven.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Fredric Petit
Secretaris:
Willemien Lenders
Penningmeester:
Carina Pullens
Leden:
Jos de Bruyn
Madeleine Inckel
Daan Kerckhoffs
Robin Smit
Het Comité overlegt zo’n 4 tot 6 keer per jaar in volledige samenstelling.

Belonings- en onkostenbeleid;
• Bestuur en leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.
• Het Comité heeft een ‘lief-en-leed’ pot waar elk lid maandelijks 2.50Euro aan bijdraagt.
Uit deze pot worden kosten tbv comitéleden betaald.
• Vergaderingen zijn bij de leden thuis. Gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van
de gastvrouw/gastheer.
• Reis- en verblijfskosten naar en in Burkina Faso worden zelf betaald door de reiziger.
In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
Het Comité heeft geen raad van toezicht.

Financiële gegevens
2017

Inkomsten 2017 € 20.488,97

Donaties particulieren 81%

Donaties stichtingen 17,2%

Rente 1,8%

Uitgaven 2017 € 42.534,55

Projectkosten Niou 98,6%
Totaal kosten 1,4% (Niou-nieuws - Hosting website - Bankkosten
- Overig)

Projectuitgaven 2017 : Euro 47.675
• Euro 12.725 2e deel project Kogo
• Euro 11.605 1e deel project Salogo

•
•

Euro 16.045 2e deel project Meguet
Euro 1.525 lokale kosten

2018

INKOMSTEN 2018 € 5.287
9%

89%

Donaties particulieren

2%

Donaties stichtingen

Rente 1%

UITGAVEN 2018 € 7.703

95%

Projectkosten Niou

Diversen (post/ kantoorartikelen) 2%

Projectuitgaven: € 7.300
• Euro 5.775 1e deel project Zam
• Euro 1.525 lokale kosten

Website 1%

Bankkosten 2%

2019

INKOMSTEN 2019 € 36.457,41
0%
36%

64%

particulieren

stichtingen

rente

UITGAVEN 2019 € 41.592,21
2%

98%
project

overig (bank, website, diversen)

Projectuitgaven: 40.797 euro
• Euro 11.605 2e deel project Salogo
• Euro 11.844 1ste deel project Meguet4/Koubri
• Euro 15.823 1ste deel Collège AR
• Euro 1.525 Lokale kosten
2020-2022
Het Comité verwacht vergelijkbare inkomsten en uitgaven voor de komende periode.
De rapportage van het project Zam deel 2 wordt verwacht. De bouw van het project Collège
AR vordert. Ook hier is te verwachten dat deel 2 overgemaakt zal worden. Er is een nieuw
projectvoorstel ingediend voor een combinatie groentetuin met herbebossing.

