Verkort beleidsplan Bouw voor Bouw (BvB)
Doelstelling van Stichting BvB is het financieren van bouwprojecten in ontwikkelingslanden, waarbij
100% van de bijdrage van de participerende bedrijven en van donateurs ten goede komt aan het
betreffende (bouw)project.
De interne en externe publieksgroepen van BvB
Interne publieksgroepen BvB: bestuursleden BvB, RvC/RvT/medewerkers/relaties/zakelijke relaties
van deelnemende bouwbedrijven.
Algemene publieksgroepen: algemeen publiek, maatschappelijke instellingen, geëngageerden.
Politieke publieksgroepen: overheid, actiegroepen, belangenorganisaties, brancheorganisaties.
Financieel-economische publieksgroepen: organisaties die geld willen van BvB, toeleveranciers en
onderaannemers van deelnemende bouwbedrijven, overheid, banken, klanten, architectenbureaus,
constructiebureaus.
Visie: Stichting BvB wil bouwprojecten financieren in ontwikkelingslanden, op het gebied van
onderwijs, zorg en wonen. Stichting BB wil haar maatschappelijke betrokkenheid tonen aan relaties
van de participerende bouwbedrijven.
Missie: Financieren van bouwprojecten in ontwikkelingslanden en hiervoor fondsen werven. Het
tonen van maatschappelijke betrokkenheid. Elkaar regelmatig zien. Mogelijkheid om iets terug te
geven aan de maatschappij in de vorm van bezoeken van de projecten om kennis en kunde aan te
bieden.
Werkzaamheden instelling: Het werven van geld d.m.v. verschillende netwerken/seminars/donaties
om projecten in ontwikkelingslanden financieel te ondersteunen
Organisatiestructuur: De communicatielijnen zijn kort en de communicatie vindt vaak informeel
plaats. Het bestuur bestaat uit: 1 voorzitter, 1 vaste penningmeester, 1 secretaris, 4 leden.
Sleutelvaardigheden: De persoonlijkheid van de organisatie bestaat uit: maatschappelijke
betrokkenheid, respect, professionaliteit, integriteit, openheid, onderling contact bestuursleden.
De wijze van werven: Door het bestuur worden verschillende netwerken (vnl. bouwbedrijven)
benadert en de missie van Bouw voor Bouw gecommuniceerd met als doel geld inzamelen voor de
projecten. Het streven is om een groot seminar te organiseren waarbij alle opbrengsten ten goede
komen aan stichting Bouw voor Bouw.
De wijze van beheer van ingezameld vermogen: Het ingezamelde vermogen wordt op een
bankrekening gestort en door de penningmeester uit het bestuur beheerd.
De wijze van besteding van het ingezamelde vermogen: Verschillende stichtingen zoals bijvoorbeeld
Save the Children en SOS kinderdorpen kunnen verzoeken voor projecten indienen. Ook vanuit het
netwerk kunnen verzoeken worden ingediend. Tijdens de ledenvergadering wordt een beslissing
genomen over de besteding van het ingezamelde vermogen.

