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1. Inleiding
De stichting So Logical Foundation heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de
leefomstandigheden van mensen die leven in armoede in Oost en Zuidelijk Afrika.
Wij hebben de overtuiging dat de economische ontwikkeling van het Midden- en Kleinbedrijf hier direct en
indirect een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
De stichting heeft zich daarom ten doel gesteld ondernemerschap in het Midden- en Kleinbedrijf te
ondersteunen en te bevorderen.
De stichting haalt geen financieel rendement uit haar initiatieven.

Bestuur en directie So Logical Foundation
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2. Doelstelling
Visie en missie
Het bevorderen van economische kansen
Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) speelt in Afrika een belangrijke rol in de economische ontwikkeling en is
waarschijnlijk de belangrijkste verschaffer van werkgelegenheid. De stichting is ervan overtuigd dat
werkgelegenheid één van de eerste en meest essentiële stappen is in het verbeteren van de
levensomstandigheden van mensen. Werkgelegenheid zorgt ervoor dat mensen over de financiële
middelen beschikken om zichzelf te kunnen redden. Zij zullen zo beter in staat zijn te zorgen voor zichzelf,
zij zullen minder honger hebben, minder vaak ziek zijn en zo een betere toekomst aan hun kinderen
kunnen bieden.
Om die visie inhoud te geven heeft de stichting zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan het
stimuleren van ondernemerschap binnen het MKB. Wij willen dit onder andere doen door ondernemers te
faciliteren die geen toegang hebben tot de hiervoor benodigde middelen, zoals kapitaal en expertise.
Onze uitgangspunten
Impact:
Wij ondersteunen het MKB. Het MKB draagt bij aan duurzame economische groei, schept
werkgelegenheid, vergroot de zelfredzaamheid van veel mensen en zorgt voor inkomsten ten behoeve
van overheden middels belastingen.
Continuïteit:
Wij steunen initiatieven met een lange termijn perspectief, die beklijven en die tot duurzame
zelfredzaamheid leiden.
Schaalbaarheid:
Wij geven de voorkeur aan initiatieven die schaalbaar en te kopiëren zijn naar andere plaatsen of regio’s.
Verantwoordelijkheid
Wij willen samenwerken met mensen, bedrijven en lokale overheden die hun eigen verantwoordelijkheid
nemen.
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Doelgroep
De stichting steunt ondernemingen die worden geleid door mensen met passie, motivatie en ambitie. Wij
geloven in mensen met goede ideeën, idealen en dromen die de potentie hebben om zichzelf en hun
gemeenschap te ontwikkelen. De doelgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers in een opstart- of
doorgroeifase, startende coöperaties en midden en kleinbedrijven in de regio.

Regio
Met So Logical Foundation ondersteunen wij initiatieven in Oost en Zuidelijk Afrika met een focus op
Kenia, Tanzania, Malawi, Namibië, Zuid-Afrika.
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3. Werkwijze
So Logical Foundation ondersteunt initiatieven die bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling. Wij
focussen op het ondersteunen van ondernemers binnen het MKB, van opstart tot en met groeifase. De
stichting kan financiële ondersteuning bieden in de vorm van bijvoorbeeld giften, leningen en participaties
of combinaties daarvan.
Wij selecteren proactief, eventueel in samenwerking met partijen die daarvoor de specifieke expertise in
huis hebben. Wij nodigen geselecteerde organisaties uit om een voorstel bij ons in te dienen.
De Stichting participeert daarnaast in investeringsfondsen van derden. Onze directe betrokkenheid is dan
geringer, maar op deze wijze kunnen wij toch bijdragen, gebruik makend van de kennis en kunde van de
betreffende fondsen
Hierbij is het van belang dat er op de middellange termijn sprake moet kunnen zijn van een gunstig
economisch effect op de gemeenschap.
In initiatieven die ons aanspreken herkennen wij:
• Een zakelijke aanpak
• Dat de beoogde impact goed is verwoord en is zo mogelijk meetbaar
• Een compleet, transparant en realistisch budget
• Dat het wordt geleid door een professionele ondernemer en/of management team
• De passie en de motivatie om het voorstel tot een succes te maken
• Schaalbaarheid
• Een duurzaam economisch en sociaal effect voor een grotere groep mensen
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4. Organisatie
Bestuurlijk niveau
De stichting heeft een bestuur-directiemodel. Dit betekent dat het bestuur de eindverantwoordelijkheid
heeft voor zowel het algemeen beleid als voor de dagelijkse leiding. Het bestuur bestaat uit drie
bestuursleden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur is verantwoordelijk
voor het bestuur, beleid en financieel beheer. De bestuurders genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden, wel hebben zij recht op vergoeding van de door hun gemaakte kosten in uitoefening van
hun functie.
Uitvoerend niveau
De directeur verricht haar werkzaamheden ten behoeve van de stichting en is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van bestuursbesluiten, beleid en strategie. De directeur is
belast met de dagelijkse leiding van de stichting. De taken van de directeur zijn onder andere het vinden
en beoordelen van voorstellen, op de hoogte blijven van de actualiteiten omtrent de thema’s en kwesties
die de stichting ondersteunt, financiële en inhoudelijke planning voor de stichting opstellen en het
evalueren van gesteunde projecten. De directeur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden. Wel
heeft zij recht op vergoeding van de gemaakte kosten in de uitoefening van haar functie.
Het bestuur en de directeur komen minimaal 2 keer per jaar bijeen om de voortgang van de stichting te
evalueren. Jaarlijks wordt er inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de activiteiten. Verder vergadert
het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom
verzoeken. Er worden notulen van de vergadering bijgehouden. De directie presenteert voorstellen aan
het bestuur en de bestuursleden besluiten welke van deze voorstellen gefinancierd zullen worden.
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5. Financiën
Inkomsten
So Logical Foundation doet niet aan actieve fondsenwerving, maar zal haar benodigde middelen middels
particuliere schenkingen ontvangen. De stichting zal de verkregen inkomsten, na aftrek van de
organisatorische kosten (maximaal 10%) besteden conform de doelstellingen aan de daaruit
voortvloeiende projecten en activiteiten. De stichting heeft niet tot doel het opbouwen van eigen vermogen,
anders dan voor het bieden van continuïteit voor aangegane verplichtingen.
De verwachte kosten zullen naar verwachting bestaan uit kantoorbenodigdheden, monitoring en evaluatie
reizen en kosten voor opstart en beheer van de organisatie.
Bestemming liquidatiesaldo
Bij eventuele opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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