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Stichting Boys Home
Huishoudelijk reglement stichting BoysHome.
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1 Deelname

1.1
Inschrijving geschiedt door het invullen van het “inschrijfformulier sponsorouders”

1.2
Deelname vindt minimaal plaats voor de tijd van 2 kalenderjaren.
Zonder opzegging zal de deelname na elke 2 jaar per 01-01 stilzwijgend voor de periode van
opnieuw 2 jaar worden verlengd.
2 Opzeggen

2.1
Opzeggen als sponsorouder dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat van de stichting
en dient minimaal 3 maanden voor het verstrijken van de sponsorperiode van 2 jaar te worden
aangemeld.

2.2
Bij overlijden van de sponsorouder zal de stichting zonder tegenbericht een nieuwe
sponsorouder voor het sponsorkind zoeken.

2.3
Bij wijziging van het bijdragebedrag is de sponsorouder gerechtigd tussentijds, met
inachtneming van de opzegtermijn, haar deelname op te zeggen.

2.4
Bij het niet voldoen aan de financiële verplichtingen kan het bestuur de sponsorouder royeren.
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3 Bijdragen

3.1
De bijdrage van de sponsorouders is bij oprichting vastgesteld op 11 Euro p/m. (f 24,20)
Zijnde de maandelijkse kosten van kleding, voedsel, verblijf en scholing.

3.2
De bijdrage wordt liefst per kwartaal (via een machtiging) voldaan.

3.3
Wijzigingen van dit bedrag zullen ruim van te voren, onderbouwd, ter kennis van de
sponsorouders komen.

3.4
Bijdragen, anders dan de vaste overmakingen, zullen gestort worden in een algemeen fonds.

3.5
De middelen van dit algemene fonds zullen aangewend worden ter verdere ondersteuning van
het BoysHome. Verantwoording vindt plaats in de jaarstukken van de stichting.
4 Correspondentie

4.1
Correspondentie tussen sponsorouder en sponsorkind, bv. met verjaardagen of met Kerst, is
mogelijk. Geadviseerd wordt echter om deze correspondentie te beperken om zo de directie
van het BoysHome niet te overbelasten.
Uiteraard is deze correspondentie te voeren in de Engelse taal.

4.2
Het sturen van cadeautjes wordt sterk afgeraden. Het is voor de overige kinderen in het tehuis
zonder sponsorouder immers een hard gelag dat zij buiten deze extraatjes vallen.
Wenst men iets extra’s te doen, dan kan dit, in overleg met het bestuur van de stichting ten
behoeve van alle kinderen van het BoysHome worden aangewend. (zie punt 3.4)
5 Bezoek

5.1
Mocht u het tehuis in Mallevalli willen bezoeken (georganiseerde vakantiereizen naar deze
streek zijn uiteraard niet te boeken.), wilt u dit dan ruim van te voren bij het bestuur kenbaar
maken. Dit in verband met het feit dat u voor de stichting enige zaken bij uw bezoek zou
kunnen regelen.
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6 Controle

6.1
Jaarlijks zullen de door een accountant opgestelde jaarstukken ter inzage van alle donateurs
bij het bestuur zijn op te vragen.

6.2
De administratie van de adoptiefkinderen is, op verzoek, openbaar; die van de sponsorouders
slechts voor het deel waar het de aanvrager zelf betreft.
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