
Beleidsplan Stichting Welldent Everywhere 
 
Inleiding 
In dit beleidsplan legt de Stichting Welldent Everywhere (‘de Stichting’) haar 
beleidsvoornemens voor de periode 2013–2020 neer. Het door de Stichting in deze periode te 
voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de internationale wereld en het 
aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting 
daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee 
feitelijk dynamisch.  
 
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op 
haar statutaire doelstelling. De Stichting is opgericht op 29 januari 2007. Sinds deze datum 
heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo zijn er 
diverse werkzaamheden uitgevoerd, waarvan verslagen zijn te vinden op de website van de 
stichting. 
 
Doelstelling en werkzaamheden 
De stichting heeft ten doel de bevordering van tandzorg in de derde wereld, met name 
gericht op kinderen. Hiertoe wordt met een mobiele tandartspraktijk/behandel-unit 
rondgereisd, voornamelijk in Noord-Afrika. Een ernstig verwaarloosd gebit is een pijnlijke 
zaak, is esthetisch onwenselijk en leidt in veel gevallen tot sociale isolatie (geen relatie, geen 
carrièremogelijkheden). Mensen hebben geen geld om er iets aan te laten doen, als er 
überhaupt al tandheelkundige voorzieningen bereikbaar zijn.  
De stichting wil iets doen aan deze achterstandssituatie.   
 
Middelen 
Om haar doel te bereiken heeft de stichting nodig een vrachtwagen, een behandel-unit en 
klein materieel zoals disposables, tandenborstels e.d. De grote investeringen worden 
gefinancierd met een lening bij Facilitair Bedrijf Welldent BV. Voor wat betreft het kleine 
technische materieel wordt dit door diverse leveranciers gratis verstrekt.  
 
Diverse leveranciers zullen sponsorbijdragen leveren (in geld of in natura). Hun naam/logo 
wordt afgebeeld op de vrachtwagen en op de website. Lopende kosten zoals benzine en 
dergelijke worden voorgeschoten door Facilitair Bedrijf Welldent BV. De administratie van 
de stichting wordt om niet verzorgd door Van Rooden Accountancy. 
 
Er lopen gesprekken over televisie-items. Zowel de NCRV als RTL hebben hun 
belangstelling getoond. Dit maakt het voor sponsors extra interessant. 
 
TV-inkomsten en sponsorbijdragen zullen worden aangewend om de leningen die zijn 
aangegaan af te lossen. Een overschot zal na beëindiging van de activiteiten van de stichting 
worden overgemaakt naar een bekende algemeen nut beogende instelling die zich eveneens 
richt op ondersteuning van kinderen in de derde wereld (bijvoorbeeld Unicef). 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor 
hun diensten. 
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