
 
Stichting Takam 

 

Hoofddoel volgens de statuten:  

a. het geven van hulp en ondersteuning op scholings-, huisvestings- en medisch gebied ten 
behoeve van personen en in gebieden met achterstand in de maatschappij;   

b. het aanvragen van subsidies voor de totstandkoming van het bovenstaande;  

c. het verrichten van al datgene, wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.   

 

Achtergrondinformatie: 

De initiatiefnemers van de oprichting van de Stichting Takam zijn tevens de eerste 
bestuursleden:  

Twan Robbeson, de eerste voorzitter, heeft een grote passie voor reizen en was meerdere 
keren in Nepal waar hij geconfronteerd werd met de oogproblematiek van het land.  

Carolien Edam, de eerste secretaris, is de partner van Twan en zodoende door de verre 
reizen en de bezoeken aan Nepal en andere landen, gegrepen door de problematiek van 
hulpbehoevenden in de wereld. 

Mart van der Smissen, de eerste penningmeester, wilde meer tijd vrij maken om iets te 
kunnen doen voor de minder bedeelden in de wereld.  

Omdat alle drie personen de uitdrukkelijke wens hadden om iets voor de medemens in het 
buitenland te betekenen, zoals omschreven in de doelstelling, en daarnaast 100% controle 
te hebben over de beschikbare gelden die van sponsoren en begunstigers werden 
toegezegd, is de wens ontstaan om hiervoor de Stichting Takam op te richten.  

Omdat vaak directe en indirecte bekenden gelden doneren kan op deze manier 100% 
gegarandeerd worden dat de gelden ook daadwerkelijk op de plaats van bestemming 
aankomen.  

Om dit beoogde doel te bereiken is bij de invulling van de bestuursfuncties gezocht naar 
enerzijds kennis en ervaring met sociaal/maatschappelijk projecten en de cultuur in het 
buitenland en anderzijds naar financiële deskundigheid. 



 
 
 
 
 
Beleidsplan: 

De stichting gaat actief op zoek naar projecten die binnen de doelstelling zullen vallen, 
overwegend buiten Nederland. Daarnaast kunnen projecten zich ook aanmelden. Bij 
voorkeur wordt aangehaakt bij bestaande projecten, maar er kunnen ook nieuwe 
initiatieven (mede-) ontwikkeld of gefaciliteerd worden. 

De projecten moeten mede ondersteund worden door andere partijen zodat de 
duurzaamheid is geborgd. Het voortbestaan van de projecten mag op de lange termijn niet 
afhankelijk zijn van de stichting. Er zal daarom ook naar cofinanciering moeten worden 
gezocht.  

De stichting zal ook andere goede doelen financieel ondersteunen. 

Aanvragen voor giften, financiering en/of facilitering worden voorgelegd aan het bestuur van 
de stichting. Het bestuur zal de aanvraag beoordelen, zo nodig nadere informatie inwinnen 
en na besluitvorming de aanvrager hierover informeren. 

De bestuursleden zijn onbezoldigd en zij ontvangen dan ook geen vergoeding voor de door 
hun verrichte werkzaamheden. 

 

Etten-Leur, 25 oktober 2018 


