Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Flores 2019-2020.

Stichting Flores geeft voorlichting over Nicaragua en voert acties ter ondersteuning van
Nicaraguanen en maatschappelijke organisaties in Midden-Amerika en Nederland. Daarbij werft zij
fondsen en subsidies voor (financiële) steun aan projecten, organisaties of individuen die bijdragen
aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld publicaties,
lezingen, documentaires, tentoonstellingen, delegaties en missies naar Midden-Amerika en
stimulerende initiatieven zoals de training van Nicaraguanen en voorlichting daarover in Nederland.
De Stichting Flores is ingeschreven bij de KvK in Amsterdam onder nummer 74513052. De Stichting
Flores heeft als vestigingsadres: Admiraal de Ruijterweg 187 3, 1056 GD AMSTERDAM. De drie
onafhankelijke bestuursleden zijn:
• Gerrie Ruijsink (voorzitter)
• JanGeert van der Post (secretaris-penningmeester)
• Els van Poppel (algemeen bestuurslid)
Het bestuur van de stichting komt periodiek bijeen en spreekt zich uit om te werken overeenkomstig
de erkenningsregeling voor goede doelen (https://www.cbf.nl/uploads/normen-categorie-a-per-1december-2018.8244d3.pdf). Aangezien de Stichting Flores nog minder dan 5.000 euro aan
inkomsten heeft, en de komende twee jaar minder dan 50.000 euro denkt te kunnen verwerven, is
er geen aanvraag bij het CBF voor erkenning ingediend.
De Stichting Flores werkt samen met de Steungroep Nicaragua en het jaarlijkse activiteitenverslag en
het financiële verslag wordt ter bespreking aangeboden aan de Steungroep Nicaragua en wordt in
verkorte vorm gepubliceerd op de website Nicaragua Karavaan. Vanuit de Steungroep Nicaragua
wordt een kascommissie ingesteld voor de jaarlijkse controle van de financiële administratie van de
Stichting Flores met als leden Adri Kemps en Willem Bos.
De Stichting Flores is opgericht vanuit de Steungroep Nicaragua, die sinds haar oprichting als
maatschappelijk burgerinitiatief sinds medio 2018 diverse activiteiten in Nederland en MiddenAmerika ontplooit ter bevordering van haar doelstellingen. De doelstellingen van de Stichting Flores
houden in het bevorderen van de mensenrechten in Midden-Amerika en het ondersteunen van de
democratiseringsbeweging die nadruk legt op respect voor nationale soevereiniteit, politieke
pluriformiteit, de democratische rechtstaat en het respect voor mensenrechten. Daarover is verslag
gedaan in een openbare rapportage zoals gepubliceerd op de website van de Nicaragua Karavaan.
(www.nicaraguakaravaan.org). De meeste activiteiten worden ontwikkeld in Nederland waaronder
de SDG-Karavaan Nicaragua die in Nederland via theater en workshops voorlichting en mondiaal
burgerschap bevordert. Honderden Nederlanders en Nicaraguanen zijn geabonneerd op de
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periodieke digitale Nicaragua Nieuwsbrief. Tevens ondersteunden tientallen betrokkenen met
donaties de projecten ter ondersteuning van de politieke gevangenen en hun familieleden in
Nicaragua.
Het beleid van de Stichting wordt regelmatig herijkt om passend te kunnen reageren op de
ontwikkelingen die in Nicaragua snel kunnen veranderen als gevolg van de politieke crisis in het land.
Voor 2019 tot en met 2020 worden de volgende beleidslijnen en activiteiten voorzien:
I)

Informatievoorziening

Er is vanuit de Nicaraguaanse overheid en aan de regeringspartij FSLN gelieerde organisaties een
voortdurende stroom van onjuiste en eenzijdige berichtgeving over de mensenrechten. Vanuit de
Stichting Flores wordt getracht door middel van directe contacten met onafhankelijke media en
internationale organisaties een meer evenwichtige en op feiten gebaseerde informatie te verwerven
en te verspreiden.
Dit zal gebeuren via onderzoek, het opbouwen en onderhouden van contacten met
mediaorganisaties en onderzoeksjournalisten waaronder het Bellingcat-collectief, Free Press
Unlimited en de NVJ.
De middelen die ingezet zullen worden, zijn: persberichten, nieuwsbrief, website en sociale media.
II) Steun aan mensenrechten en (ex-)politieke gevangenen
Sinds april 2018 zijn er honderden Nicaraguanen door overheids- en paramilitaire groepen in
Nicaragua vermoord. Begin 2019 werden er ruim 800 politieke gevangenen vastgehouden, vaak
onder bijzonder slechte omstandigheden. Er is sprake van martelingen en zelfs zijn is er een
gevangene gedood door bewakers. Deze schendingen van de mensenrechten zijn voor de Stichting
Flores aanleiding actie te ondernemen.
In juni 2019 is het grootste deel van de politieke gevangenen vrijgelaten, dan wel onder huisarrest
geplaatst, maar er zaten eind juni 2019 nog ruim 80 politieke gevangenen vast. Ook was er sprake
van nieuwe arrestaties en ontvoeringen, intimidatie van vrijgelaten activisten en hun familieleden en
gewelddadig optreden van de ordediensten tegen vreedzame manifestaties en herdenkingen. Veel
gevluchte of ondergedoken Nicaraguanen kunnen uit angst voor represailles nog niet naar huis
terugkeren.
Vanuit de Stichting Flores wordt getracht middels fondsenwerving en directe contacten steun te
verlenen aan Nicaraguaanse slachtoffers en hun familieleden (al dan niet via hun eigen organisaties
en vertegenwoordigers), inclusief financiële steun voor de aankoop van voedsel, medicijnen en
psychologische en juridische bijstand. Behalve de steun aan (ex-)politieke gevangenen wordt
onderzoek gedaan naar de daders van de ernstige mensenrechtenschendingen en zal samen met
anderen onderzocht worden wat er aan mogelijkheden bestaan voor strafvervolging van daders. Via
politieke lobby in Nederland en bij o.a. het Europese Parlement en de Organisatie voor Amerikaanse
Staten wordt aangedrongen op de naleving van de mensenrechten en gerechtigheid.
De financiële middelen worden verworven via fondsenwervingsacties, subsidies en speciale
inzamelingscampagnes via sociale media en crowdfunding, het liefst in samenwerkingsverband met
de lokale organisaties. Begin 2019 is er Nederland en in Europa weinig aandacht voor de
mensenrechtensituatie in Nicaragua. Incidenteel zullen er publieke manifestaties en
publiciteitsacties, inclusief demonstraties, georganiseerd worden.
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III)

Versterking van de maatschappelijke betrokkenheid

In de jaren tachtig zijn er diverse Nederlandse vriendschaps- en stedenbanden met Nicaraguaanse
steden ontstaan. Sinds april 2018 is er sprake van een systematische onderdrukking en
betrokkenheid daarbij van de regeringspartij FSLN en de Nicaraguaanse overheid. Vanuit de Stichting
Flores wordt gestimuleerd dat Nederlandse partners geen steun verlenen aan Nicaraguaanse
(overheids)instellingen, die (in)direct betrokken bij de repressie zijn, maar hun samenwerkingsprojecten richten op onafhankelijke instellingen en groepen die deel uitmaken van de beweging voor
mensenrechten en gerechtigdheid. Dit in overeenstemming met het principe “do no harm”.
Het beleid van de Stichting Flores is daarbij geïnspireerd op de uitgangspunten en activiteiten in lijn
met de in de VN afgesproken en door de Nederlandse overheid gesteunde Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
In 2019 wordt met steun van de Stichting Flores en de Steungroep Nicaragua het project SDGKaravaan Nicaragua uitgevoerd vanuit Nederlandse stedenbandengroepen zoals de Stichting
Nicaragua Komitee Haarlem en de Stichting Helmond-San Marcos. De Stichting Flores werkt daarbij
samen met de Medische groep Nicaragua die bestaat uit Nederlandse medici en gezondheidswerkers
die werkervaring hebben in Nicaragua en zich inzetten voor de naleving van de Eed van Hippocrates
in Nicaragua en naleving van de gezondheidsdoelen zoals nagestreefd door de Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan American Health Organisation (PAHO).
IV) Financieel beleid
De Stichting Flores werft fondsen en subsidies voor (financiële) steun aan projecten, organisaties of
individuen die bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstellingen.
Het investeringsbeleid van de Stichting Flores is er in principe op gericht de ontvangen fondsen zo
snel mogelijk te besteden aan de projecten waarvoor deze bestemd zijn en een bedrag van minder
dan 2.500 euro aan te houden om eventuele tegenvallende inkomsten te kunnen opvangen ter
financiering van de lopende basisactiviteiten. Afhankelijk van de opbrengsten kan het jaarlijks vast te
stellen budget variëren. Indien de resultaten tegenvallen, is de Stichting bereid om (tijdelijk) in te
teren op haar beperkte vermogen, om haar doelstellingen te kunnen blijven bevorderen. De Stichting
Flores maakt geen gebruik van beleggingsproducten. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen
voor hun vrijwilligersinzet maar kunnen in redelijkheid gemaakte onkosten tegen overlegging van de
schriftelijke bewijsstukken voor vergoeding daarvan onder verantwoordelijkheid van het gehele
bestuur bij de penningmeester indienen. Voor onkosten van meer dan 100 euro dient daartoe vooraf
toestemming te worden aangevraagd en verleend.
V) Integriteit
Financiën: De Stichting Flores voert een transparant financieel beleid en gaat daarbij uit van het 4ogen principe (voorzitter en penningmeester). De eerder genoemde kascommissie houdt toezicht op
de rechtmatigheid van de uitgaven.
Veiligheid: Vanwege de veiligheid van betrokkenen is de Stichting Flores terughoudend bij het
publiceren van persoonsgegevens en/of foto’s van betrokkenen en ontvangers van steun. In alle
gevallen wordt daarvoor eerst toestemming gevraagd.
Amsterdam , 15-7-2019
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