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1. Inleiding 
Siam-Care Foundation is opgericht in 1996 in Thailand en is sinds 2005 officieel erkend als 
NGO die zicht richt op HIV/Aids. In 2011 kreeg Siam-Care Foundation ook de officiele status 
als Human Rights and Trafficking issues Foundation.  
Tegenwoordig werkt Siam-Care Foudation in 3 geografische gebieden in Thailand, vanuit 3 
kantoren: Bangkok, Mukdahan en Phang nga. 
 
2. Oprichting en gegevens stichting 
 
Stichting Siam-Care Nederland, ook bekend als Siam-Care Nederland, is opgericht op 19 
januari 2021 te Dronten. Siam-Care Nederland functioneert voor het beheer van financiele 
middelen ter verwezelijking van de doelstellingen van Siam-Care Foundation in Thailand.  
 
Naam:    Stichting Siam-Care Nederland 
RSIN:   862158618 
Post/Vestigingsadres: Groenstraat 21, 5062 NA Oisterwijk 
Telefoonnummer: 0613951944 
KVK-nummer  81617763 
Bankrekening:  [Rekeningnummer invullen] 
 
2. Het doel van de instelling: 
Siam-Care Foundation vecht voor gelijke rechten, kansen en behandeling voor kinderen en 
hun families die geraakt zijn door armoede en/of HIV/Aids, totdat Thailand HIV-vrij zal zijn. 
Siam-Care Foundation  helpt kinderen in nood en hun families om zich fysiek, psychosociaal, 
financieel en geestelijk te ontwikkelen, todat ze (weer) voor zichzelf kunnen zorgen. Dit doet 
Siam-Care Foundation door middel van onderwijsondersteuning, HIV-voorlichting, budget-
en opvoedingstrainingen, het geven van counselling, het bieden van medische 
ondersteuning en het uitdelen van voedselpakketten.  
 
Siam-Care Nederland stelt zich hiermee onder de doelstellingen van Siam-Care Foundation 
om te vechten voor gelijke rechten, kansen en behandeling voor kinderen en families die 
geraakt zijn door armoede en/of HIV.  
 
3. Werkzaamheden van de instelling: 
De doelen van de stichtingen worden verwezenlijkt door het werven van fondsen van 
personen en bedrijven die achter de doelstellingen van Siam-Care Foundation staan. Deze 
fonden worden binnen afzienbare tijd na ontvangst overgemaakt naar Siam-Care 
Foundation in Thailand en zal daar worden besteed aan de doelstellingen. Het uitgangspunt 
zoals besproken in het doel van de stichting neemt met zich mee dat de stichting geen winst 
maakt en ook geen reserves zal onderhouden.  
 
4. Organisatiestructuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimal drie leden met de volgende functies: 



Voorzitter:  Mevr. M. Baas-Hennipman  
Penningmeester: Mevr. S.R. Koolhaas 
Secretaris:  Mevr. A.H. van Erp-Dijk 
Bestuurslid  Mevr. O.N. Kelder-Faas  
 
5. Financiering en schenkingsbudget 
Het vermogen van de stichting wordt verworven door het werven van fondsen bij personen 
en bedrijven die achter de doelstellingen van de stichting staan. Deze fondsen worden 
periodiek overgemaakt naar Siam-Care Foundation in Thailand.  
 
Donateurs hebben de mogelijkheid om aan te geven welk project of welke families/kind zij 
met hun gift willen ondersteunen. Is geen of een niet bekend doel aangegeven, dan wordt 
de gift gereserveerd voor een nader te bepalen doel binnen de doelstellingen van Siam-Care 
Foundation.  

Naast deze besteding van fondsen wordt er ook een noodzakelijk gedeelte van het 
ontvangen vermogen besteed aan de werkelijke kosten van de stichting. Deze kosten 
bestaan uit administratiekosten, reis- en bankkosten. Bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding of beloning voor de werkzaamheden van de stichting.  
 
6. Vermogensbeheer 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door ontvangen gelden ten behoeve van de 
doelstellingen  van Siam-Care Foundation. Deze worden conform de doelstellingen binnen 
afzienbare tijd besteed aan personen, projecten en  activiteiten die Siam-Care Foundation 
uitoefent.  

De stichting beoogt in het licht van de doelstelling niet het aanhouden van reserves. 
Fondsen zullen daarom niet worden belegd of langdurig worden vastgezet op 
spaarrekeningen maar binnen afzienbare tijd te besteden aan de doelstellingen.  

Het verworven vermogen wordt beheerd door de bestuurders en besteed zoals besproken 
onder de werkzaamheden van de stichting.  
 
7. Bijlagen 
- Statuten 
- Uittreksel Kamer van Koophandel 


