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Doel
De WEB.foundation heeft als doel om wereldwijd de communicatie over hiv/aids te
stimuleren door voorlichting te geven aan jongeren voordat zij seksueel actief zijn en
door de communicatie te ondersteunen tussen mensen die te maken hebben met
hiv/aids.
Om dit doel te bereiken en het gesprek over hiv/aids te stimuleren en te ondersteunen,
ontwikkelt de WEB.foundation het LOVE.check spel en het FAMILY.matters spel. Dit zijn
memoryspellen bestaande uit beeldmateriaal, speciaal toegesneden op de lokale cultuur.
Daarnaast zijn de animaties ‘The Story of BOBO’ ontwikkeld met uitleg over het hiv virus
en de werking van de medicatie.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
•
•
•

Uitbreiding FAMILY.matters. Aan de hand van de conclusies, van de effectmeting
in Malawi, kijken we of een uitbreiding naar de omliggende landen wenselijk en
haalbaar is
LOVE.check en Bobo zullen vooral in Cambodja, Laos en Myanmar onder de
aandacht worden gebracht om te onderzoeken of het materiaal voor die gebieden
kan worden uitgebracht.
In India, in de regio Cuddalore, heeft de WEB.foundation een voet aan de grond
gekregen. Bekeken zal worden of FAMILY.matters, LOVE.check en Bobo daar
uitgebracht kunnen worden. Daartoe moeten partners worden gezocht die
werkzaam zijn in dat gebied. De Bobo animaties slaan er aan.

Evaluatie en kwaliteitsbewaking, evenals transparantie blijven voortdurend belangrijke
aandachtspunten.
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WEB.foundation is een organisatie zonder winstoogmerk. De producten van de
WEB.foundation worden onder meer gefinancierd door opdrachtgevers en/of diverse NGO’s.
Voor de organisatie en uitvoering van haar taken is de WEB.foundation volledig afhankelijk
van opdrachtgevers, fondsen, giften, sponsoring en subsidies.
Voor de boekhouding en de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van externe
gespecialiseerde dienstverlening.
In 2009 heeft de belastingdienst de WEB.foundation geregistreerd als Algemeen Nut
Beogende Instelling en de WEB.foundation mag nu het ANBI logo/keurmerk gebruiken.
Bestuurlijke vorm WEB.foundation
WEB.foundation heeft een bestuur, een directie en een Raad van Toezicht.
In het bestuur zijn verschillende deskundigheden samengebracht. Het bestuur bestaat uit
een accountant, een jurist en een bestuurssocioloog.
Het bestuur vergadert tenminste 3 keer per jaar. Daarin wordt de financiële gang van
zaken besproken en wordt inzicht gegeven in de stand van zaken rond de projecten.
Het bestuur stelt het beleid, het jaarverslag en het financiële verslag vast.
Het bestuur ondersteunt de directie eveneens in financiële zaken.
De directie vertegenwoordigt de stichting naar buiten. De uitvoerende werkzaamheden
worden geheel door de directie uitgevoerd. Zij zamelt fondsen voor projecten in. Met
inschakeling van deskundigen ter zake wordt een project vervolgens opgezet en in
uitvoering genomen. Projecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd en geëvalueerd met
mensen en organisaties ter plaatse.
Rapportage naar partners en financiers worden geheel door de directie verzorgd.
De Raad van Toezicht vergadert twee keer per jaar met het bestuur en de directie.
Vanuit haar positie geeft zij advies over alle zaken die WEB.foundation aangaan. Het
accent ligt daarbij op advisering over de inhoud van het werk en de inhoudelijke
aansturing van de projecten.
Bestuur en Raad van Toezicht zijn onbezoldigde functies.
De directie ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, wel een
onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. Een directielid ontvangt een vergoeding als
hij/zij, voor een project, langere tijd vrij moet nemen van zijn/haar werk.
Onkosten worden bij de financiering van projecten betrokken.
Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
zie Jaarverslag 2012 op pagina ‘organisatie’ op deze website
Voor de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting
zie Jaarekening 2012 op pagina ‘organisatie’ op deze website

