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1 Inleiding 

Stichting Jiro-Ve heeft als doel het verzamelen van fondsen via particulieren, bedrijven en 

institutionele instellingen voor ontwikkelingswerk. Stichting Jiro-Ve treedt op als tussenpersoon tussen 

Jiro-Ve SARL en deze partijen. 

Jiro-Ve SARL is een bedrijf in Madagaskar dat in 2012 werd opgericht door Rik Stamhuis en Adriaan 

Mol, twee Nederlanders die duurzame energie toegankelijk willen maken voor mensen die hier 

momenteel niet voor kunnen betalen. Rik Stamhuis, een gedreven en energieke sociale entrepreneur, 

is sinds die tijd de directeur. Hij gelooft in moderne technologie en zelfredzaamheid, en probeert de 

mensen in Madagaskar de middelen te geven waarmee ze zichzelf kunnen helpen. 

De stichting Jiro-Ve is opgericht in Nederland om het werk van Jiro-Ve SARL in Madagaskar te 

ondersteunen. Om te kunnen groeien heeft Jiro-Ve SARL geld nodig, dat in Madagaskar nauwelijks 

voorhanden is. Tegelijkertijd wil stichting Jiro-Ve mensen in Nederland de kans geven om te 

participeren in het werk dat Jiro-Ve SARL doet in Madagaskar en daardoor direct bij te dragen aan een 

duurzamere wereld.  

In Madagaskar gaat de zon dagelijks rond 6 uur onder. Toegang tot elektriciteit en licht is daarom van 

groot belang. Echter, meer dan 90% van de bevolking heeft minder dan 2 dollar per dag te besteden. 

Het staatselektriciteitsbedrijf is daarmee voor velen onbetaalbaar, en degene die het wel kunnen 

betalen hebben de maken met dagelijkse elektriciteitsuitval van meerdere uren. Het gebruik van 

kerosine en/of kaarsen als lichtbron komt daarom erg veel voor in Madagaskar. Beiden zijn ongezond, 

slecht voor het milieu, brandgevaarlijk, en geven een slechte kwaliteit licht af.  

In dit beleidsplan staat beschreven hoe stichting Jiro-Ve zo effectief mogelijk financiële en adviserende 

steun kan leveren aan Jiro-Ve SARL, om ervoor te zorgen dat de toegang tot een schone, veilige en 

betaalbare lichtbron versneld mogelijk wordt gemaakt voor de mensen in Madagaskar. In de appendix 

staat in het kort beschreven wat het beleid is van Jiro-Ve SARL. 
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2 Organisatie 
2.1 Bestuur 

Het bestuur van stichting Jiro-Ve bestaat uit 3 personen; een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

 De heer J.D. Stamhuis, voorzitter 

 De heer J. Van Well, Penningmeester 

 De heer P.A.C. Mol, Secretaris 

Het bestuur ontvangt geen salaris, maar enkel vergoeding van gemaakte onkosten. 

 

2.2 Personeel 

Stichting Jiro-Ve heeft geen personeel, maar accepteert hulp van vrijwilligers die hun kennis en kunde 

beschikbaar willen stellen voor bepaalde tijd. Op het moment van schrijven hebben zich nog geen 

vrijwilligers gemeld, mogelijk melden zich nog vrijwilligers tijdens het jaar 2017.  

Vrijwilligers ontvangen geen salaris, maar hooguit een vrijwilligersvergoeding.  

 

2.3 Contactgegevens 

Stichting Jiro-Ve staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK-nummer 66073855, 

onder adres: Fabrieksweg 281 8015 PT, Zwolle. De website van de stichting is www.jirove.nl. 

 

2.4 ANBI-status 

Stichting Jiro-Ve beoogt, met terugwerkende kracht, de ANBI-status te verkrijgen sinds oprichting van 

de Stichting bij de KVK te 18 mei 2016. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. 

 

2.5 Financiële verantwoording 

http://www.jirove.nl/
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In samenspraak met het bestuur beheert de penningmeester de financiële middelen van de stichting. 

Daarnaast vervult de voorzitter een controlerende rol met betrekking tot de financiën. De financiële 

administratie wordt per kwartaal tijdens de bestuursvergadering besproken. 

 

2.6 Vergadering 

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats als bij de oproeping is bepaald. 

Jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de 

jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de 

staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk half jaar een vergadering gehouden en de notulen 

hiervan worden getekend door degene die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben 

gefungeerd. De secretaris bewaard deze. 

 

3 Missie, Visie, Strategie 
3.1 Missie 

Stichting Jiro-Ve heeft als missie om de toegang tot duurzame energie in ontwikkelingslanden, in het 

bijzonder in Madagaskar, te bevorderen. 

De meeste mensen in Madagaskar zijn namelijk niet aangesloten op het elektriciteitsnet, en de 

aanschaf van een generator of een lamp op zonne-energie is meestal veel te duur. Veel mensen 

gebruiken daarom kerosine lampjes of kaarsen om s avonds licht te hebben. Deze zijn niet alleen 

gevaarlijk en ongezond, ze geven ook nog eens slecht licht. 

 

3.2 Visie 

De visie van stichting Jiro-Ve is dat iedereen recht heeft op toegang tot een goede, veilige en gezonde 

energiebron. 

 

3.3 Strategie 

Stichting Jiro-Ve zal zich voornamelijk bezighouden met: 
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1. Het onder de aandacht brengen van de situatie omtrent energievoorziening in Madagaskar en 

uitleg en promotie van het werk dat Jiro-Ve SARL verricht; 

2. Het aangaan van samenwerking met andere organisaties en partijen en het werven van 

donaties om geld binnen te halen en support te kunnen leveren aan Jiro-Ve SARL in de vorm 

van materialen; 

3. Advies en (bij-)sturing geven richting Jiro-Ve SARL, afhankelijk van waar de behoefte ligt; 

4. Controlerende rol richting uitgaven en beleid Jiro-Ve SARL, om te zorgen dat het algemeen nut 

gediend wordt en blijft. 

 

4 Doelstellingen 
4.1 Algemene doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

Het bevorderen van de toegang van duurzame energie in ontwikkelingslanden, en met name 

Madagaskar middels het verzamelen van fondsen via particulieren, bedrijven en institutionele 

instellingen voor ontwikkelingswerk.  

Stichting Jiro-Ve treedt hierbij op als tussenpersoon tussen Jiro-Ve SARL en deze partijen. 

Stichting Jiro-Ve streeft ernaar om alle lagen van de bevolking te kunnen voorzien in een schone, veilige 

en betaalbare lichtbron, door middel van het aanbieden van verschillende producten (aan Jiro-Ve 

SARL). 

In 2016 heeft Stichting Jiro-Ve al 2000 lampen gedoneerd aan Jiro-Ve SARL, 30 solar home systemen 

en een back-up solar systeem. Deze lampen en solar home systemen worden inmiddels verhuurd door 

Jiro-Ve SARL aan gezinnen en kleine ondernemers. De prijs voor verhuur is gebaseerd op de kosten die 

klanten anders kwijt zouden zijn aan de dagelijkse aanschaf van kerosine voor verlichting. Zo komen 

deze systemen beschikbaar voor de armste groepen van de samenleving die de aanschaf hiervan niet 

zelf kunnen bekostigen. Het back-up systeem wordt gebruikt om de lampjes met een schone 

energiebron op te laden als het elektriciteitsnet onderbroken is. Voor 2017 gaat stichting Jiro-Ve nog 

eens 3000 lampen doneren. 

 

4.2 Specifieke doelstellingen 2017 

Stichting Jiro-Ve streeft ernaar om de volgende doelstellingen te behalen in 2017: 
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1. Verkrijgen van hoofddonoren; Actief benaderen van mogelijke hoofddonoren om impact te 

vergroten. 

2. Verbeterde promotie en logistiek voor particulieren donoren; De begrootte hoeveelheid aan 

particulier gebudgetteerde donaties binnen halen twv 10.00 EURO, middels actieve promotie 

via social media en het opzetten van een logistiek proces waarbij donoren een lichtbron vanuit 

Madagaskar kunnen aanschaffen (kerosine lampje) en in ruil hiervoor een schone lichtbron 

doneren. 

3. Samenwerking met andere partijen; Samenwerking aangaan met minimaal 1 nieuwe 

stichting/bedrijf/instelling met een overeenkomende doelstelling, om grootschaligere 

projecten van Jiro-Ve SARL te kunnen ondersteunen. 

4. Verhogen van naamsbekendheid; actief promoten van het werk dat Jiro-Ve doet in 

Madagaskar. 

 

4.3 Doelgroep 

De doelgroep van stichting Jiro-Ve is: 

 Jiro-Ve SARL en daarmee alle inwoners van Madagaskar (en in de toekomst wellicht ook 

andere landen), die op het moment gebruik maken van kaarsen, kerosine of 

wegwerpbatterijen als lichtbron. 

 Voor het werven van donaties en fondsen zijn het alle particulieren, bedrijven en instellingen 

met overeenkomende denkwijzen en idealen.  

 

4.4 Hoe komen we in contact? 

Middels de website en diverse sociale media, zoals Facebook, wordt er informatiegegeven over de 

stichting en bijbehorende actuele ontwikkelingen. 

Bedrijven, Ngo’s en projecten in Nederland met een overeenkomende missie, zullen benaderd worden 

met het verzoek tot samenwerking als partners. Zo krijgt Jiro-Ve op het moment steun van:  

 Masters In Solar; een bedrijf dat zonnepanelen installeert in Nederland en met elke installatie 

Jiro-Ve ondersteunt. 

 Stichting Cyan Earth; een ANBI die kennis en kunde aanbiedt op het gebied van duurzame 

energie. 

 

http://mastersinsolar.nl/
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5 Financiën 
5.1 Inkomsten 

De stichting Jiro-Ve zal al haar inkomsten halen uit donaties (in vorm van geld dan wel materialen), 

vanuit particulieren of andere stichtingen of organisaties. De stichting inventariseert en exploreert 

haar netwerk onder particulieren, banken, bedrijven en foundations met als doel financiële steun te 

verwerven. Het is hierbij belangrijk dat er een match is tussen de stichting en de donateur, gelet op 

denkwijzen en idealen. 

 

5.2 Hoofddonoren 

Stichting Jiro-Ve zal actief proberen contact te leggen met potentiele hoofd-donateurs: 
1. Stichting Jiro-Ve overtuigt bedrijven, met name werkzaam in de groene energie hoek, over 

haar missie en de mogelijkheid tot samenwerking; 
2. Stichting Jiro-Ve zal actief contact leggen met foundations met een gezamenlijke missie met 

het om een donatie te doen; 
3. Stichting Jiro-Ve zal aanvragen omtrent fondsen relevant voor Jiro-Ve voorbereiden en 

uitvoeren; 
4. Stichting Jiro-Ve zal aansluiting proberen te vinden bij evenementen gerelateerd aan 

duurzame energie om zo meer naamsbekendheid te creëren alsmede donoren aan te 
trekken. 

 

5.3 Donaties van particulieren 

Op de site van stichting Jiro-Ve bestaat ook de optie voor particulieren om direct een donatie te maken. 

Bij een minimale donatie van 25 euro, ontvangen donateurs een origineel, lokaal handgemaakt 

kerosinelampje dat anders door een gezin in Madagaskar gebruikt zou worden. Stichting Jiro-Ve 

gebruikt de donatie ruil dan een voor het aanschaffen van oplaadbare LED-lampen aan Jiro-Ve SARL, 

plus voldoende middelen om deze succesvol te kunnen verhuren. Zo participeren donateurs concreet 

mee aan het vervangen van alle kerosine lampen met een schoner alternatief.  

 

5.4 Begroting 2017  

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De begroting voor boekjaar 2017 ziet er 
als volgt uit: 

Inkomsten € Uitgaven € 

Onttrekking aan de reserves € 28.688 Onderhoud website € 70 
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Donaties € 10.000 Fondsenwervingskosten (o.a. promotie materiaal) € 500 

    Administratiekosten € 400 

    Vrijwilligersvergoeding € 500 

    
Donatie aan Jiro-Ve SARL (in de vorm van 
materialen) € 19.000 

    Onvoorzien (~10%) € 2.047 

Totale inkomsten € 38.688 Totale uitgaven € 22.517 

    Delta € 16.170 

 

5.5 Reserves 

Reserves worden zo beperkt mogelijk aangehouden. 

 

6 Bijlages 
6.1 Statuten Jiro-Ve 

De statuten van Jiro-Ve zijn 18 mei 2016 opgesteld te Zwolle, bij Hoekstra & Partners notarissen. Kopie 

van de statuten zijn de vinden op de website van Jiro-Ve; www.jirove.nl. 

 

6.2 Jiro-Ve SARL 

In deze bijlage staat in het kort beschreven wat het beleid van Jiro-Ve SARL is: 

6.2.1 Doelgroep Jiro-Ve SARL: 

Alle inwoners van Madagaskar en in de toekomst wellicht ook andere landen, die op het moment 

gebruik maken van kaarsen, kerosine of wegwerpbatterijen als lichtbron, zijn doelgroep voor 

gebruikers van de producten van Jiro-Ve.  

6.2.2 Missie 

In Malagasy betekent Jiro-Ve: “Wil jij licht? Wij hebben licht!” 

Hieruit wordt ook meteen de missie van Jiro-Ve duidelijk; Jiro-Ve wil iedereen kunnen voorzien in 

toegang tot goed licht. De meeste mensen in Madagaskar zijn namelijk niet aangesloten op het 

elektriciteitsnet, en de aanschaf van een generator of een lamp op zonne-energie is meestal 

veel te duur. Veel mensen gebruiken daarom kerosine lampjes of kaarsen om s avonds licht 

te hebben. Deze zijn niet alleen gevaarlijk en ongezond, ze geven ook nog eens slecht licht.  

http://www.jirove.nl/
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6.2.3 Strategie 

De unieke oplossing van Jiro-Ve SARL is om met zonne-energie opgeladen LED-lampen te verhuren, 

voor een dagelijkse prijs die vergelijkbaar is met die van een kaars of een beetje kerosine. Jiro-Ve SARL 

leidt Malagassische ondernemers op om hun eigen Jiro-Ve franchise te beginnen. Ondertussen hebben 

ze meer dan 46 banen gecreëerd en helpen ze meer dan 10.000 mensen aan betaalbaar, gezond en 

veilig licht. 

Met een prijs die aansluit op de lokale markt, helpen ze al meer dan 10.000 mensen en kleine micro-

ondernemers dagelijks aan beter licht. In een land waar het om zes uur s avonds donker is, betekent 

dit dat kinderen hun huiswerk kunnen maken, terwijl ouders langer actief bezig kunnen zijn en dus hun 

inkomen kunnen vergroten. Veel van de klanten van Jiro-Ve SARL zijn kooplieden met straatkraampjes 

die langer open kunnen blijven door het betere licht.  

Het huren van lampjes via Jiro-Ve SARL brengt de klant veel voordelen: 

 BETAALBAAR: Jiro-Ve verhuurt door zonne-energie opgeladen LED-lampen voor een prijs 

die betaalbaar is voor mensen in Madagaskar en vergelijkbaar met die van een kaars of 

een beetje kerosine.  

 VEILIGER: Kerosine lampen en kaarsen zijn gevaarlijk en zorgen vaak voor brand, en voor 

veel brandwonden bij kinderen. De LED-lamp van Jiro-Ve SARL is veilig en geeft beter licht.  

 GEZONDER: de zwarte roet die van een kerosine lamp afkomt, zorgt zeker in kleine slecht 

geïsoleerde huizen voor veel gezondheidsproblemen. De met zonne-energie opgeladen 

lampen zijn natuurlijk ook beter voor het milieu. 

 BETERE TOEKOMST: Voor iedere dag dat de klant het LED-lampje huurt zet Jiro-Ve SARL 

geld opzij waardoor de klant kan sparen voor een nieuw en groter systeem. Hierdoor heeft 

iedere klant de potentie om toe te groeien naar een systeem waarmee zij in hun eigen 

energie kunnen voorzien. 

Jiro-Ve SARL wil in de toekomst veel meer klanten kunnen bedienen met ook verschillende producten. 

Daarvoor is echter wel geld nodig. Stichting Jiro-Ve gaat hierbij helpen. Al het geworven geld vanuit 

deze stichting wordt rechtstreeks gedoneerd aan Jiro-Ve SARL in de vorm van materialen of in de vorm 

van geld waar Jiro-Ve SARL lokaal materialen ten behoeve van de klanten mee aan kan schaffen. 

6.2.4 Doelstellingen 

Het hoofddoel van Jiro-VE SARL is zoveel mogelijk mensen voorzien van schone energie. 

De specifieke doelstellingen van Jiro-Ve SARL voor 2017 zijn als volgt: 

1. Groei van aantal klanten t.o.v. eind 2016 van ten minste 30% 
2. Uitbreiding van productportfolio met minimaal 1 nieuw product, om zo een groter bereik van 

klanten te kunnen voorzien van schone energie 
3. Implementatie van software om optimaal te kunnen sturen over organisatie en kwaliteit te 

blijven garanderen voor de klant 
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6.2.5 Website 

De website van Jiro-VE SARL is te vinden op www.jirove.com  

 

http://www.jirove.com/

