BESTUUR-EN DIRECTIEREGELEMENT STICHTING AFRIKA-DARYEEL
Inleiding
In aansluiting op de ststuten d.d. 6 mei 2014 van stichting Afrika-daryeel. Geeft dit reglement
nader bepalingen betreffende taken , bevoegdheden en werkwijze van het bestuur en algemeen,
Voorzitter, een secretaris , een penningmeester, de functies van secretaris en penningmeester
kunnen ook door een persoon worden vervuld.
Dit regelement is door het bestuur vastgesteld, en door het bestuur met algemene stemmen vast
gesteld.
Doelstelling en beleid.
Afrika -Daryeel ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden, met namen oost- Afrika zodat zij een
zelfstandige bestaan kunnen opbouwen. Afrika -daryeel tracht haar doel te bereiken door adviseren,
ondersteuning en kennisdeling op gebeid van ontwikkelingshulp aan oost Afrika. Het verbeteren
van betrekking tussen het oost -Afrikaanse volk en Nederlandse volk
Het helpen kwetsbare groepen ( kinderen, vrouwen ,ouderen mensen en de slachtoffers van de
oorlogen) in regio; het opzetten van projecten ter verbetering van waterbronnen, wegen ,scholen,
Medische apparatuur, het ruimen van landmijnen en andere gevaarlijke stoffen;
Het stimuleren en bieden van hulp aan de oost-afrikanen in e regio om hun land en omliggende zee gebieden te laten profiteren;

Bestuursmodel
Afrika-daryeel het bestuursmodel waarin drielagen aanwezig zijn ;het stichting bestuur,
commissarissen en vrijwilligers, het stichting bestuur is bevoegd om bestuursbesluiten te nemen en
is eindeverantwoordelijk. Dit bestuur heeft een deel van haar taken gedelegeerd aan de directie. Het
stichtingsbestuur houd. Toezicht op de directie. De secretarissen en de penningmeester,
Figuur bestuursmodel stichting Afrika-daryeel.
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HOOFDSTUK I.ALGEMEEN
Artikel 6 Bestuur en directies algemeen
De taken en bevoegdheden van bestuur en directies van Afrika -daryeel zijn op de doelomschrijving
in de statuten afgestemd.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaringen van registergoederen.
3. het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten recht.
4. de vertegenwoordigingsbevoegdheden komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
5 . het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden ,alsook aan derden, om de
stichting binnen de grenzen van dei volmacht te vertegenwoordigen.
Het bestuur draag zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de
doelstellingen van de stichting.
Stichting; Afrika-Daryeel de leden van de het bestuur en commissarissen zijn onbezoldigd.
De leiding en uitvoeren aan de dagelijks gang van zaken binnen de stichting is gedelegeerd aan
de (uitvoerend) de bestuur van Afrika daryeel, waaronder het inrichten van de organisaties, het
aangaan van partnerschappen, het optimaliseren van de website, beheren van donaties voor
goederen , leiding geven aan de vrijwilligers, het opzetten van de projecten strategie,
fondswervingsstrategie en de uitwerking daarvan .
De handelingen en de uitgaven van de penningmeester binnen het bestuur word tevens
gecontroleerd door de bestuur, naast werkzaamheden van het bestuur , de commissarissen en
de penningmeester word Afrika -daryeel ondersteund door vele vrijwilligers, die zicht belangloos
inzetten op de volgende gebieden; cliënt support vertalingen projecten ontwerpen en
teammanagement.

