Fraudeprotocol Stichting Embrace Burundi
Waarom een fraudeprotocol
Het doel van de Stichting Embrace Burundi is middels het ingezamelde geld wat verkregen
wordt via sponsorwerving, straatkinderen in Burundi (Bujumbura), te begeleiden naar volledige
zelfredzaamheid. Dit doen wij door deze kinderen weer terug naar school te begeleiden. Tevens
bieden wij medische hulp, zorgen wij voor extra voeding en gezinsbegeleiding, helpen wij bij het
maken van huiswerk en doen buitenschoolse activiteiten zoals muziekles, sport en spel. Onze
stichting wil volledig transparant zijn over de inkomende en uitgaande geldstromen. De stichting
is volledig afhankelijk van de financiën welke via giften binnenkomen en ziet het als haar plicht
om de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen aangaande het beheer van de
inkomsten. Het stichting bestuur doet haar uiterste best om fraude te voorkomen. Wanneer toch
het vermoeden van fraude ontstaat, dient onderzoek gedaan te worden zoals hieronder
beschreven.

Fraude
Fraude kent vele verschijningsvormen. De uitkomst hiervan is echter meestal hetzelfde, mensen
eigenen zichzelf geld of andere waarde houdende goederen toe waar ze geen recht op hebben
en tasten daarmee de rechten van anderen aan. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld
projecten niet uit te voeren maar wel doen alsof ze uitgevoerd zijn, door kosten op te voeren
terwijl deze kosten niet gemaakt zijn of door geld wat voor de stichting bestemd is niet af te
dragen aan de stichting. De stichting wordt hierdoor benadeeld in meerdere opzichten. Zaken
die doorgaans met de term fraude kunnen worden aangeduid zijn onder andere: corruptie,
diefstal, valsheid in geschrifte, bedrog, verduistering, diefstal en oplichting.

Visie op rentmeesterschap
Stichting Embrace Burundi is een christelijke stichting en wil vanuit deze elementaire grond
verantwoordelijkheid dragen in het rentmeesterschap dat haar wordt toevertrouwd. De stichting
wil daarom aanspreekbaar en zorgvuldig omgaan met de financiële middelen en goederen die
worden ontvangen. Fraude kan verstrekkende gevolgen hebben voor de stichting zoals het niet
uit kunnen voeren van bepaalde doelen maar ook schade aan het imago van de stichting en
haar medewerkers. Het beschaamt hiermee niet alleen het vertrouwen van iedereen die ons
steunen maar ook het beeld van de kerk en de gemeente van Jezus Christus. Daar fraude zeer
verstrekkende en vervelende gevolgen kan hebben voor de stichting en haar betrokken
medewerkers maar ook voor sponsoren die zich aan ons verbinden, vinden wij het zeer
belangrijk om fraude te voorkomen en indien het zich wel voordoet, aan te pakken.

Structuur van de stichting
De stichting heeft een dagelijks bestuur dat naast Marieke en Gentil, die in Burundi de
werkzaamheden van de stichting behartigen, bestaat uit een zestal leden die in Nederland de
Thuis Front Commissie (TFC) vormen. De TFC bestaat uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester en overige leden. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën en
houd hiervoor een boekhouding bij. Alle financiële steun wordt middels een bankaccount
verantwoord. Indien er contante giften of inkomsten worden gegenereerd worden deze
overgeboekt naar de bankrekening in Nederland. Overboekingen naar Burundi worden gedaan
vanaf deze rekening en daarmee ook verantwoord op de afschriften. Aan het einde van het
boekjaar wordt er een jaarrekening opgemaakt en gepubliceerd op de website van de stichting.
Ook wordt aan het einde van het boekjaar de bankrekening en de jaarrekening ter inzage
beschikbaar gesteld aan de overige bestuursleden van het TFC. Marieke en Gentil hebben
tevens inzage in de bankrekening in Nederland. Alle donaties uit activiteiten of bijzondere giften
worden tijdens de TFC-bespreking, welke 1x per 6 weken wordt gehouden, gemeld. Van alle
uitgiften in Burundi wordt een kasboek bijgehouden en doorgestuurd naar de penningmeester.
Tevens wordt er toestemming gevraagd aan het bestuur bij uitgiften van €500 of hoger.
De TFC-leden verlenen hun diensten gratis, gemaakte onkosten mogen gedeclareerd worden.

Vermoeden van fraude
Indien het onderzoek naar fraude een bestuurslid van het TFC of van het dagelijks bestuur in
Burundi betreft, zal deze zolang het onderzoek loopt, geschorst worden. Een vermoeden van
fraude dient te worden gemeld bij minimaal 2 bestuursleden van het bestuur. Er mag ook een
email gestuurd worden naar info@embraceburundi.nl Om dit document geldend te laten zijn zal
ieder bestuurslid gevraagd worden dit protocol te ondertekenen.

Vaststelling van fraude
Bij het daadwerkelijk vaststellen van fraude zal dit bestuurslid uit zijn functie worden gezet en
zal het achtergehouden bedrag, vermeerderd met de gemaakte kosten, worden verhaald op het
frauderende bestuurslid. Vastgestelde fraude gevallen worden vermeld in het jaarrapport. Bij
een vastgestelde fraude, waarbij het bedrag boven de €500 uitkomt wordt er aangifte gedaan bij
de politie. Indien het fraude voorval met zekerheid is toe te wijzen aan de gift van een bepaalde
sponsor wordt deze door het bestuur van de stichting, op de hoogte gesteld.

Publicatie fraudeprotocol
Het ondertekende fraudeprotocol zal worden verstrekt aan alle bestuursleden. De meest
recente versie wordt tevens gepubliceerd op de website van de stichting Embrace Burundi.
Vastgesteld door het bestuur van de stichting op 17-11-2020

