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Visie
De stichting heeft tot doel het werven van fondsen ten behoeve van Defense for Children International
Palestine (DCI-Palestine).
Stichting Tadamun beoogt dat door middel van het implementeren van haar missie.
Tadamun’s missie bestaat uit:
a.
b.
c.
d.

Het werven van fondsen.
Het opbouwen van een netwerk
Het aangaan en bouwen van samenwerkingsverbanden met o.a. internationale organisaties en
universiteiten en advocatenkantoren.
Alsmede het verrichten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen
geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Middels deze activiteiten zal Tadamun DCI-Palestine steunen, en in nauwe samenwerking met DCI-Palestine
en in goed overleg met de Defense for Children International movement, opkomen voor de rechten van
kinderen in de Arabische wereld en trachten deze hoger op de internationale agenda plaatsten.
DCI-Palestine is in Ramallah gevestigd, vanwaar uit Arabische kinderrechten in de West Bank en Gaza
(Palestina) en in de regio monitort en analyseert en onder de aandacht brengt van de verantwoordelijken.
Beloningsbeleid
Tadamun volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening voor haar salarisreglement.
Dit geldt voor directie en personeel. Tadamun heeft een parttime directeur in dienst.
Het bestuur ontvangt reiskosten vergoeding en deze functies zijn verder onbezoldigd. De bestuurders
ontvangen geen vacatiegelden.

Financiering
De organisatie en de programma’s van Tadamun worden gefinancierd door externe partijen zoals DCIPalestine en via crowdfunding en private donaties.
De kosten voor kantoor zijn geschonken door DCI Nederland.
Beheer van het vermogen
Het vermogen van Tadamun staat op een bankrekening bij de Triodos Bank.

Besteding van het vermogen
Het eigen vermogen wordt aangewend als continuïteitsreserve.
Vanwege onzekere financieringsmogelijkheden in de toekomst, en enkele vaste kosten is een buffer
noodzakelijk. De norm voor het eigen vermogen is de hoogte van de vaste kosten van de stichting voor één
jaar. Onder vaste kosten wordt onder andere verstaan, de salariskosten, organisatorische kosten en
reiskosten.

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: Karin Arts.
Secretaris: Jeff Handmaker
Penningmeester: Harry Derksen
Overige bestuursleden: Rifat Kassis, Benoit van Keirsbilck, Aloys van Rest, Khaled Quzmar
Verslag
Jaarlijks wordt het verslag in April op de website geplaatst
Lees meer over de uitgeoefende activiteiten in ons jaarverslag.

Financiële huishouding
Jaarlijks wordt de financiële afrekening in April op de website geplaatst.
Download hier de jaarrekening.
Hoofdlijnen beleidsplan 2016
1: Lobby en Advocacy

1.1 Rapporten
Tadamun zal een (verkorte) vertaling leveren van de rapporten van DCI-Palestine.
Tadamun zal een lobby en media strategie ontwikkelen om de DCI-Palestine rapport onder een grote groep
belangstellenden onder de aandacht te brengen.
Als lid van de Nederlandse Palestijnse coalitie voor kinderrechten zal Tadamun het rapport onder de aandacht
brengen van de Nederlandse overheid en parlement.
1.2 Ambassadeurs netwerk opzetten
In Januari 2016 is een plan ontwikkeld om een Tadamun ambassadeursnetwerk op te starten.
Daartoe zijn en worden jonge professionals en anderen aangezocht om Tadamun ambassadeur voor
kinderrechten in Palestina te worden.
Dit gebeurt via een oproep op de website en via social media, en via netwerken en persoonlijke gesprekken.
Uit de daaruit volgende ontmoetingen worden in 2016 maximaal 5 ambassadeurs geselecteerd en getraind in
het analyseren en overdragen van het belang van de mensenrechten, in het presenteren en uitdragen van
campagne materiaal om de rechten van Palestijnse kinderen verder te brengen, en in het aantrekken van
nieuwe ambassadeurs voor 2017.
Tadamun ontwikkelt een nieuwe strategie voor het uitbreiden van het netwerk van ambassadeurs voor 2017.
Tadamun ontwikkelt passende trainingen voor de ambassadeurs over kinderrechten en over het Midden
Oosten.
De ambassadeurs zetten hun tijd vrijwillig in. Tadamun betaalt de onkosten.

1.3 Ontwikkeling campagne materiaal
In het voorjaar van 2016 gaat Tadamun met de ambassadeurs op reis om de feiten onder ogen te zien en om
vervolgens materiaal te ontwikkelen voor innovatieve kinderrechten campagnes.
1.4 Presentaties
Na terugkomst zal het materiaal dat tijdens de reis verzameld is tot campagnes worden ontwikkeld, in
samenwerking met derden, waaronder de scholen, instituten en organisaties die zich met kinderen en
maatschappelijke vraagstukken bezig houden.
Tadamun en de ambassadeurs geven presentaties over hun bevindingen.
1.5 Communicatie website en social media
Tadamun communiceert (o.a.) via haar website en via social media.

Tadamun ontwikkelt de website tot een informatieve en belangwekkende bron voor kinderrechten in
Palestina. Tadamun zal middels social media een levendig debat over kinderrechten in Palestina aangaan.
2. Fondswerving

Samen met DCI-Palestine ontwikkelt Tadamun projecten voor fondswerving.
Daartoe zal Tadamun samen met DCI-Palestine de noden en de daarbij behorende kosten in kaart brengen,
welke van belang zijn om heldere fondsaanvragen en projecten te formuleren.
DCI-Palestine en Tadamun bepalen samen de fondswervende strategieën waarbij institutionele fondsen
worden benaderd.
Daaronder worden de volgende kosten verstaan: salaris en kosten voor advocaten die Palestijnse kinderen in
detentie bijstaan, salaris en kosten voor begeleiders die re-integratie van kinderen na detentie mogelijk
maken, en salaris en kosten van veldmedewerkers die kinderrechtenschendingen monitoren en analyseren,
en de kosten voor het produceren van campagnes en rapporten, en het uitdragen van de noodzaak om
kinderrechten te beschermen in Palestina, Israël en in de overige landen in het Midden Oosten, alsook in de VS
en in Europa.
De fondsaanvragen zijn allen gericht op de bescherming van de rechten van kinderen in Palestina, zoals
vastgesteld in het Internationale Verdrag van de rechten van het kind.
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