
1.  Inleiding: waarom we fondsen werven
Stichting Nijlvallei is een charitatieve organisatie met als doel het verbeteren van het leven van 
individuen en gemeenschappen in Egypte. Dit gebeurt vooral door onderwijs, voedselvoorziening 
en medische hulp voor de allerarmsten, en in samenwerking met plaatselijke kerken en christelijke 
organisaties.

Om deze doelen te verwerkelijken werft Stichting Nijlvallei fondsen.  Het heeft geen eigen bronnen 
van inkomsten.  

2.  Waarvoor we fondsen werven
Alle fondsen die voor de stichting worden geworven, worden alleen besteed om de doelen van de 
stichting zoals hierboven beschreven, uit te voeren, en dat binnen de richtlijnen van ons financieel 
beleid en procedures zoals hier en elders beschreven. 

3.  Ons beleid
• Als ANBI zijn we uiteraard gehouden aan alle voorwaarden die door de Nederlandse Overheid 

worden gesteld.
• We zoeken financieel ondersteuning van kerken, organisaties, particulieren en bedrijven.  
• In onze fondswerving gaan we altijd met respect en zonder pressie uit te oefenen, te werk.
• Donaties worden alleen gebruikt voor de projecten waarvoor die bestemd zijn.  Als gedoneerd 

geld niet kan worden aangewend voor het bestemde project, wordt met de donor besproken of 
het resterende geld zal worden terugbetaald of dat een ander project met dat geld kan worden 
gesteund. 

• Als donaties onder ongebruikelijke voorwaarden worden gegeven, wordt dit altijd eerst in her 
bestuur besproken, genotuleerd, en aan de (potentiële) donor gemeld.

• Alle donaties aan Nijlvallei zijn belastingaftrekbaar in Nederland; we zijn een ANBI.
• Jaarlijks krijgen alle donors een overzicht van hun donaties aan Nijlvallei.  Voor donaties boven 

€1000 krijgt de donor binnen zes weken een bevestiging van ontvangst.  
• Elke nieuwe donor krijgt automatisch de digitale nieuwsbrief van Nijlvallei.
• Tweemaal per jaar (juli en februari) wordt een (financieel) verslag per project en voor de hele 

organisatie beschikbaar gesteld aan donors die dit wensen.   
• In het jaarverslag worden de namen van institutionele donors genoemd tenzij die anoniem 

willen blijven.  Van particuliere donors worden alleen de initialen gebruikt.  
• Alle informatie over donors is een kwestie van privacy;  adreslijsten worden niet aan derden 

gegeven of verkocht. We houden ons aan de privacy-wetgeving van de AVG. 
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4. Publiciteit
• Voor algemene communicatie gebruikt Nijlvallei zijn website www.nijlvallei.nl.  Die website 

is bedoeld om een algemeen beeld van de organisatie te geven, en om belangrijke 
beleidsdocumenten etc. te publiceren. Deze website is Nederlandstalig.

• Via een facebook pagina wordt meer up to date over projecten gepubliceerd.  Deze pagina is 
Nederlandstalig.

• Ongeveer zes keer per jaar wordt een digitale nieuwsbrief verzonden,  Er is zowel een 
Nederlandse als een Engelse versie. 

• In de projectvoorstellen en de publicaties van Nijlvallei wordt de privacy van de ontvangers van 
donaties gerespecteerd. 

• Nijlvallei geeft eerlijk aan waarvoor geld nodig is. Het is volstrekt open over relevante details 
van de begrotingen, zoals overhead. 

• In de publicaties van Nijlvallei wordt gepoogd alle stereotype beeldvorming over Egypte en zijn 
bewoners te vermijden. 

• In alle publicaties wordt rekening gehouden met de privacy van personeelsleden en anderen.

Fundraising policy

1. Introduction: why we raise funds
Nile Valley Foundation is a charitable organisation with the aim of improving the lives of individuals 
and communities in Egypt. This is mainly done through education, food support and medical 
assistance for the poorest, and in collaboration with local churches and Christian organisations.

Nijlvallei Foundation raises funds to realise these goals. It has no sources of income of its own.

2. What we raise funds for
All funds raised for the foundation are used solely to carry out the foundation’s goals as described 
above, and within the guidelines of our financial policies and procedures described here and 
elsewhere.

3. Our policy
• As ANBI (the Dutch acronym for Organisation that aims to serve the Common Good), we are of 

course bound by all conditions set by the Dutch Government.
• We seek financial support from churches, organisations, individuals and companies.
• We always work with respect and without pressure in our fundraising.
• Donations are only used for the projects for which they are intended. If donated money cannot 

be used for the intended project, it is discussed with the donor whether the remaining money 
will be repaid or whether another project can be supported with that money.

• If donations are given under unusual conditions, this is always first discussed in the board, 
recorded and reported to the (potential) donor.

• All donations to Nijlvallei are tax deductible in the Netherlands; we are an ANBI.
• Every year, all donors receive an overview of their donations to Nijlvallei. For donations above 

€ 1000, the donor will receive a confirmation of receipt within six weeks.
• Every new donor automatically receives the digital newsletter of Nijlvallei
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• Twice a year (July and February) a (financial) report per project and for the entire organisation 
is made available to donors who wish to receive this.

• In the annual report, the names of institutional donors are mentioned unless they wish to 
remain anonymous. Of individual donors only the initials are used.

• All information about donors is a matter of privacy; address lists are not given or sold to third 
parties. We adhere to the European Union privacy legislation of the GDPR.

4. Publicity
• For general communication Nijlvallei uses its website www.nijlvallei.nl. This website is intended 

to give a general picture of the organisation, and to publish important policy documents etc. 
This website is in Dutch.

• More up-to-date information about projects is published via a facebook page. This page is in 
Dutch.

• A digital newsletter is sent out about six times a year. There is both a Dutch and an English 
version.

• The Nijlvallei project proposals and publications respect the privacy of the recipients of 
donations.

• Nijlvallei honestly indicates what money is needed for. It is completely open about relevant 
details of the budgets, such as overhead.

• The Nijlvallei publications attempt to avoid any stereotypical image of Egypt and its inhabitants.
• All publications take into account the privacy of staff and others.


