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STICHTING Costa Helpt 
 

BELEIDSPLAN 2013-2018 
 
 
Oprichting 
Op 16-07-2007 is de ‘St0ichti0ng Thuisfront Mariska Vos’ bij notariële akte opgericht. De 
stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder nummer 
05086018.  
In 2010 is de naam van de Stichting gewijzigd in Stichting Costa Helpt 

 
Missie 
Marcos en Mariska Costa-Vos weten zich door God geroepen om voor Jeugd met een 
Opdracht te werken onder straatkinderen en hun families, Gods naam onder hen bekend te 
maken en hen zo een nieuw levensperspectief te bieden. De Stichting ondersteund deze 
roeping en biedt daarbij praktische en financiële ondersteuning.  
 
Doel van de Stichting 
De specifieke doelstelling van de stichting is als volgt: 
De materiële ondersteuning van het werk van de Stichting Jeugd met een Opdracht (KvK-
nummer: 41038284) dan wel andere organisaties die naar bijbelse waarden en- 
normen ontwikkelingshulp bieden aan mensen in nood en verder al  
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
De stichting tracht dit doel te bereiken door materiële ondersteuning van 
onbezoldigde medewerkers (vrijwilligers) van voormelde organisatie(s) in 
hun kosten (waaronder onder meer wordt begrepen de kosten van kost - 
en inwoning en bijdragen ter instandhouding van opvanghuizen van  
voormelde organisatie(s)), alsmede door organisatorische ondersteuning. 
 
Bestuur en organisatie 
De stichting wordt bestuurd en beheerd conform haar statuten. 
 
Plannen en (lopende) projecten 2013 
In het kader van de doelstelling van de stichting zijn in ieder geval de volgende projecten 
gestart en instellingen gesteund: 
 
Sinds 2012 zijn Marcos en Mariska vanuit Recife uitgezonden naar Senegal. Het plan is een 
voetbalschool op te richten. De eerste doelpalen staan inmiddels in de grond, maar er moet 
nog veel gebeuren.  
 
Middelen van de stichting 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 
- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van 
haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen  
of goederen; 
- donaties;  
- subsidies en sponsorgelden;  
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;  
- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten 
en de exploitatie van haar bezittingen; en  
- overige baten 
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Begrotingen 
De stichting zal jaarlijks een begroting opstellen voor de verwachte projecten in het 
betreffende jaar. 
 
Bijstelling beleidsplan 
Indien door actuele of nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk, zal dit beleidsplan zodanig 
worden bijgesteld. 
 
 
Aldus opgesteld te Zwolle, op 6 juni 2013 
 
 
 
Bestuur Stichting Costa Helpt 
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