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Voorwoord  

 
De media-aandacht in 2015, de moeizame aanvoer van zonnebrandcrème en de brainstormsessie 
eind 2015 met een twintigtal vrijwilligers hebben geleid tot een hernieuwde blik op onze organisatie. 
 
We zullen in 2016 andere wegen inslaan en nog intensiever aan duurzame relaties of partnerships 
met zonnebrandcrèmeproducenten moeten bouwen om structurele levering van zonnebrandcrème te 
kunnen garanderen. Bedrijven als l'Oreal en Nivea tonen zich al betrokken en geïnteresseerd. 
 
Er ligt een plan om meer met ambassadeurs te gaan werken, onbekende en bekende, verspreid over 
het hele land. Maar eerst zullen aan de basisvoorwaarden voor een goeddraaiende organisatie 
voldaan moeten worden. Een constante en gegarandeerde aanvoer van zonnebrandcrème is hierbij 
het belangrijkste. 
 
Daarnaast blijft een belangrijk punt van aandacht en een speerpunt voor het komende jaar: het 
motiveren van onze vrijwilligers. Waarom is het niet alleen zinvol en belangrijk maar ook leuk om voor 
onze stichting te werken? Goede onderlinge communicatie tussen mensen die verspreid over heel 
Nederland wonen is daarbij van groot belang. Er zal dit jaar dan ook hard gewerkt gaan worden aan 
de verbetering van ons interne communicatiesysteem! 
 
Het belangrijkste doel blijft uiteraard om zoveel mogelijk albino's van zonnebrandcrème te voorzien, in 
ieder geval degenen die de voorgaande jaren van ons wat mogen hebben ontvangen. Per proces zijn 
er weer nieuwe doelen en plannen geformuleerd door onze enthousiaste vrijwilligers. U treft de 
uitwerking hiervan in dit Jaarplan 2016.  
 
Anita Boelsums 
Voorzitter 
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1. Algemeen 

 
In 2016 zal worden gestreefd naar het behouden van de organisatiestructuur zoals die eerder is 
geformuleerd. Voor het bestuur geldt dat we de ingeslagen weg met een driekoppig bestuur, drie 
primaire processen (Werving, Transport & Logistiek en Afnemerrelaties) en drie ondersteunende 
processen (Communicatie & PR, HR en Financiën) zullen doorzetten. Elk proces heeft voor 2016 een 
jaarplan gemaakt. Het bestuur zal de processen begeleiden in het halen van de gestelde doelen, maar 
daar zelf geen actieve functie in bekleden. 
 
De vergaderfrequentie van vier keer per jaar, waarbij de laatste vergadering in het teken staat van het 
bespreken van jaarverslagen en het maken van een jaarplan. Er zijn nog enkele concrete doelen die 
het bestuur wil behalen in 2016. 
 
Doelstellingen 2016 
 

 Het komende jaar zal het bestuur zich vooral focussen op het maken van beleid, in plaats van 
het uitvoeren van concrete SAA taken. De verantwoordelijkheid voor de taken zal daardoor 
meer bij de overige vrijwilligers liggen. 

 Het bestuur zal een vervolg organiseren op de brainstormbijeenkomst van december 2015 - 
mogelijk een jaarlijks evenement - in de vorm van een workshopsessie. De diverse processen 
binnen SAA: werving, transport, communicatie, HR én het bestuur zullen apart van elkaar hun 
eigen proces doorlichten en vervolgens plenair met iedereen delen. Hiermee kunnen we 
elkaar meer inzicht geven in onze bezigheden en borgen we de continuïteit van onze stichting. 
Joep Kaiser heeft toegezegd ook dan weer aanwezig te zijn.  

 Het bestuur zal zorgen voor een gestroomlijnde overgang naar de nieuwe penningmeester. 
o De nieuw aan te stellen penningmeester vanaf januari  2016 zo snel mogelijk 

inwerken, betrekken bij belangrijke beslissingen en volwaardig laten meedraaien in 
vergaderingen. 

o Introductie van de nieuw aan te stellen penningmeester aan de bestaande 
vrijwilligers.   
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2. Proces Werving 

  
Doelstellingen 2016 

 Kerndoelstelling 
Het werven van 4000 liter zonnebrandcrème, waarvan minstens 60% uit donaties bestaat. We 
hebben bij minstens 5 bedrijven een overeenkomst om structureel zonnebrandcrème te 
ontvangen/goedkoop (<€3 p. s.) in te kopen. Daarbij zijn we ervaren in het persoonlijk en 
professioneel benaderen van bedrijven: we weten hoe we de telefoniste kunnen omzeilen. 

 Concrete terugkoppeling naar donerende bedrijven 
De aantrekkelijkheid om te doneren is vergoot door een verbeterde terugkoppeling naar 
donateurs van zonnebrandcrème. Dit houdt in dat iedere donateur terugkoppeling krijgt over de 
bestemming(en) van hun zonnebrandcrème, waarbij ook alle relevante foto’s (d.w.z. met 
zichtbare logo’s) worden toegevoegd.   

 Nieuwe vrijwilligers 
Twee nieuwe vrijwilligers zijn aangenomen en ingewerkt voor de werving van zonnebrand, 
waaronder een opvolger van de proceseigenaar Werving. In 2016 zal nog gezocht worden naar 
een extra vrijwilliger om het proces Werving te ondersteunen. Deze zal zich meer focussen op de 
uitvoerende taken: bellen met bedrijven en langsgaan om zonnebrandcrème te werven.  

 Huidige vrijwilligers meer betrekken in het wervingsproces 
De vrijwilligers van Werving houden de transportcoördinator op de hoogte van ondernomen acties 
via een maandelijkse rapportage. De transportcoördinator houdt op zijn beurt de proceseigenaar 
Werving op de hoogte van de voorraden en korte-termijn doelstellingen wat betreft deze voorraad. 
Andere vrijwilligers binnen de stichting stellen zich beschikbaar om zo nu en dan te ondersteunen 
bij het e-mailen en bellen van bedrijven tijdens kantooruren, en te participeren in persoonlijke 
meetings/presentaties bij bedrijven. De behoefte hieraan zal duidelijk gecommuniceerd worden 
door de proceseigenaar Werving. 

 Professionalisering van functie 
Een protocol (in tekstdocument) is opgesteld waarin de taken van Werving in een heldere 
structuur worden vastgelegd, waardoor de operationele taken effectiever en efficiënter verlopen. 
In het protocol staat hoe met het werkbestand gewerkt mag worden, hoe er aan de 
transportcoördinator (e.a.) gerapporteerd mag worden, hoe telefoons en e-mails succesvol 
uitgevoerd kunnen worden, etc. Het document legt de routine in de functies vast. 

 Professionalisering van werkbestand 
Het werkbestand is zo ver mogelijk geoptimaliseerd en gesimplificeerd zodat de administratie zo 
min mogelijk een obstakel vormt voor de operationele wervingstaken. In enkele klikken moet 
duidelijk zijn welke taken op dit moment openstaan en in welke volgorde van prioriteit deze 
opgepakt mogen/moeten worden.  

 Acties werving ook buiten computer en telefoon 
Minimaal wordt twee keer per jaar een bijzondere actie gehouden, bijvoorbeeld het deelnemen 
aan een beurs, conferentie of markt om persoonlijke contacten te leggen met medewerkers van  
producenten/leveranciers van zonnebrandcrème. Ook wordt op deze manier de bekendheid van 
de stichting verder vergroot.   
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3. Proces Transport en Logistiek  

 
Doelstellingen 2016 

 Splitsen functie transportcoördinator. Door een toename van het aantal geregistreerde landen 
en de continue vraag om uitbreiding van het geregistreerde albino bestand dienen er meer 
uren in de functie van transportcoördinator gestoken te worden. Hiervoor zou de stichting 
graag een nieuw persoon aannemen die naast Martijn Goedhart de functie als 
transportcoördinator gaat vervullen. Door de taken beter te verdelen zal er ook meer plaats 
zijn voor verbetering van bepaalde logistieke processen. De vacature zal in het begin van 
2016 worden geplaatst.  

 Het waarborgen van de huidige transportlijnen voor de geregistreerde landen. Er zal actief 
naar betaalbare alternatieven gezocht moeten worden, indien er voorzien wordt dat er via de 
standaard transportlijn geen transport zal plaatsvinden. Deze doelstelling zal makkelijker 
behaald kunnen worden bij de splitsing van de functie van transportcoördinator.  

 Beter in kaart brengen van de lokale situatie. Hieronder valt de registratie van demografische 
verdeling van de albino’s per land, het up-to-date maken van elk draaiboek per land en 
uitzoeken welke albinoassociaties er zijn in elk land en of er samenwerking is tussen deze 
organisaties of andere NGO’s die de albino’s steunen. Dit zal een taak zijn die de 
landencoördinatoren op zich moeten nemen, aangezien deze het beste inzicht hebben in de 
lokale situatie. Hiervoor is het belangrijk dat de openstaande vacatures snel worden ingevuld 
en er in 2016 jaar een landencoördinatoren meeting wordt gehouden. Het onderhouden van 
goed onderling contact zorgt ervoor dat er lering getrokken kan worden uit elkaars ervaringen. 
Ook kunnen landencoördinatoren elkaar inspiratie geven voor invulling van de functie.  

 Opzetten lokale productie Ivoorkust. Er ligt op dit moment al een goede basis en de producten 
voor de lokale productie zijn aanwezig. Het zal aankomend jaar belangrijk zijn dat de 
landencoördinator intensief contact blijft houden met de lokale stichting BEDACI en er zo op 
toeziet dat de productie soepel gaat verlopen.  

 Uitbreiden van het vorig jaar opgestarte project in Lesotho. Hiervoor dient inventarisatie van 
de omvang van de daadwerkelijk groep albino’s en de  mogelijkheden voor transport over 
twee landgrenzen plaats te vinden. Wellicht is lokale productie zelfs een optie.  
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5. Proces Communicatie & PR 
 

Doelstellingen 2016 

Website 

 Veranderingen website doorvoeren: meer afbeeldingen en video’s inzetten. Teksten website 
up to date houden, bijvoorbeeld teksten van de landen. 
 

Facebook 

 Doel: 2500e  volger (‘vind ik leuk’) eind 2016 

 1 tot 3 berichten op Facebook plaatsen per week 

 Nieuwtjes en updates communiceren op Facebook. Zowel losse foto’s delen als bijvoorbeeld 
berichten over transporten 

 Enkele keren per jaar berichten promoten, bv de zomeractie en de kerstkaart 

 Zomeractie uitwerken voor Facebook (juli/augustus) 
 

Overig 

 Actief media aanschrijven: ten minste drie artikelen aanleveren, in samenspraak met de 
landencoördinatoren 

 Crowdfunding opzetten, bijvoorbeeld m.b.t lokale productie in Ivoorkust 

 NRC Charity Awards en Nacht van de Fooi: voorstellen indienen 

 Communicatiekit opleveren met o.a. flyers, donateurskaarten, posters, presentaties Prezi en 
het spreekbeurtpakket. Deze communicatiekit wordt ook op de website geplaatst 

 Proces overdragen en uitbreiden met extra medewerker  

 Stichting Afrikaanse Albino’s op nieuwe manieren onder de aandacht brengen: SAA bij 
meerdere evenementen (zie ook evenementenkalender). Ten minste bij vier evenementen 
aanwezig zijn 

 Gastlessen en spreekbeurtpakketten promoten: ten minste 4 gastlessen verzorgen in 2016 

 Huidige werkzaamheden voortzetten: 2 nieuwsbrieven, opmaak jaarverslag, jaarplan en 
financieel jaarverslag, beheer mailbox, kerstkaarten etc.  

 Inventarisatie overige social media kanalen, bv Instagram en LinkedIn. Willen we hier meer 
mee doen? 
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6. Proces HR 
 
Doelstellingen 2016 
 
Speerpunten HR in 2016: “Vinden en binden” van de vrijwilligers en verdere professionalisering van 
de afdeling HR. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd: 

 Vinden van vrijwilligers 
o In nauwe samenwerking met de betreffende coördinator vacatureteksten opstellen die 

duidelijk, beknopt en aansprekend zijn. 
o Vacatureteksten snel plaatsen (en onderhouden) op de vacaturebanken en eigen 

website. 
o Wervingskanalen uitbreiden. Vacatures plaatsen op extra vacaturebanken (ten minste 

1 in het noorden en 1 in het zuiden van het land). 
o Eigen vrijwilligers inschakelen bij het verspreiden van vacatures. 

 Binden van vrijwilligers  
o In 2016 wordt iedere vrijwilliger ten minste 1 keer gebeld door HR.  

Doel: Hierdoor binding en betrokkenheid met de stichting creëren (inventariseren van 
de wensen en behoeften van vrijwilligers) en input vragen van de vrijwilligers om de 
slagvaardigheid van de stichting te vergroten. 

o Minimaal 1 x per jaar een vrijwilligersbijeenkomst (‘brainstormsessie’) organiseren (in 
samenwerking met het bestuur). Alle vrijwilligers worden hiervoor uitgenodigd. 
Doel: Vrijwilligers samenbrengen (met elkaar in contact laten komen), uitwisseling van 
verhalen en betrokkenheid creëren. Iedereen de gelegenheid geven om mee te 
denken met en feedback te geven op de koers van de stichting. 

o Onderzoeken wat de verschillende externe (vrijwilligers)organisaties voor onze 
stichting en onze vrijwilligers kunnen betekenen in de zin van workshops en trainingen 
voor de vrijwilligers. 

 Uniforme uitstraling (format) maken voor werving en selectie in samenwerking met afdeling 
Communicatie & PR 

o Format vacatureteksten (extern). Alle vacatureteksten zien er hetzelfde uit. 
o Format functiebeschrijvingen (intern). Alle functiebeschrijvingen zien er hetzelfde uit 

en de taken en verantwoordelijkheden zijn (daardoor) voor iedere vrijwilliger helder. 

 Update en beheer HR-documenten 
Updaten en aanvullen van documenten, bijvoorbeeld: protocollen, organogram, e-map nieuwe  
vrijwilligers en vrijwilligersbestand (incl. functie, afdeling/proces, startdatum en einddatum). 

 Opstellen format document jaarplanning HR 
In deze interne jaarplanning komen de (jaarlijkse) terugkerende werkzaamheden/activiteiten 
steeds terug. Deze jaarplanning kan worden aangevuld met de werkzaamheden/activiteiten 
voor het betreffende kwartaal/jaar. Vanaf 2017 wordt aan de hand van dit jaarplan gewerkt.  
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