
E-mail            vriendenvanwitrusland@live.nl ABN AMRO    43.82.29.916
Postadres     Sonsbeek 4,  3334 GM Zwijndrecht KvK                       51808889

BELEIDSPLAN

                         



E-mail            vriendenvanwitrusland@live.nl ABN AMRO    43.82.29.916
Postadres     Sonsbeek 4,  3334 GM Zwijndrecht KvK                       51808889

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Wit-Rusland. De Stichting is
ingeschreven bij Kamer van koophandel onder nummer 51808889. In dit beleidsplan
worden de doelstellingen en de activiteiten van de stichting uiteengezet. Tevens geeft
het inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het beleidsplan zal jaarlijks
worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Wit-Rusland
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1. Inleiding

In december 2010 is de Stichting Vrienden van Wit-Rusland opgericht om ter plaatse directe,
praktische en geestelijke zorg te bieden aan kinderen in Wit-Rusland. Dit doel wordt onder
andere verwezenlijkt door het organiseren van bijbel-zomerkampen.

Alle schoolkinderen hebben 3 maanden vakantie. In de meeste gevallen is dit een vaak
doelloze tijd, en moeten de kinderen vaak mee moeten helpen met het werk van hun ouders.
Op vakantie gaan zit er niet in en een bijbelzomerkamp is dus voor de meeste kinderen het
enige ‘uitje’ per jaar. Op deze bijbel zomerkampen wordt naast sport, spel en ontspanning
het evangelie uitgelegd. Hierdoor is het mogelijk dat kinderen de belangrijkste beslissing in
hun leven kunnen nemen: de keuze voor Jezus als redder en verlosser.

De stichting wordt locaal vertegenwoordigd door het zendelingsechtpaar Bart en Natasha
van Teunenbroek. Ze zijn de kracht en de spil als het gaat om het organiseren en
ondersteunen van de bijbelzomerkampen, maar ook zien zij de geestelijke nood van de
kinderen.

2. De statutaire doelstelling

 De stichting stelt zich ten doel:
Het genereren van betrokkenheid en extra aandacht voor kinderen die in moeilijke
omstandigheden moeten leven door hen uit de anonimiteit te halen en voorts al hetgeen
met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
Het initiëren van projecten en het aanzetten tot het betonen van solidariteit aan kinderen
die in moeilijke omstandigheden moeten leven, daarbij gebruik makend van
vakantiekampen, maar ook het aanbieden van hulp in de breedste zin zoals voedsel,
kleding, schoeisel en een luisterend oor.

 De stichting heeft als grondslag de manier waarop Jezus Christus omgaat met het begrip
“naastenliefde”. De waarden zoals Hij ze naar voren brengt in het verhaal van “De
barmhartige Samaritaan” worden daarbij als uitgangspunt voor het handelen van de
stichting genomen. De stichting respecteert daarbij ook de waarden en normen van
anderen op dit vlak.

Een winstoogmerk is afwezig
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3. Werkzaamheden

De stichting organiseert zelfstandig bijbel zomerkampen, maar in sommige gevallen wordt er
ook samengewerkt met lokale kerken. Door de aanwezigheid van het zendelingsechtpaar is
het mogelijk om direct ter plaatste de nood te beoordelen en zodoende maatwerk te leveren
in de vorm van broodnodige hulp.

Voor meer informatie naar de uitgevoerde werkzaamheden en acties verwijzen wij graag
naar de nieuwsbrieven, welke te vinden zijn op http://www.vriendenvanwitrusland.nl

4. Organisatiestructuur

Het bestuur bestaat uit drie personen, welke ook het dagelijkse bestuur vormen:

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Albert Hofstede Roland Abraham Kasius Sietse Dekker
Sonsbeek 4 Agnes Bartoutslaan 42 Agnes Bartoutslaan 42
3334 GM Zwijndrecht 3342 GE HI Ambacht 3342 GE HI Ambacht

geb.plaats : Hardenberg Rotterdam Barendrecht
geb.datum : 05-08-1966 30-09-1969 19-05-1970
Burgelijke staat: gehuwd gehuwd gehuwd

Bestuursleden doen de werkzaamheden om niet en ontvangen als zodanig geen vergoeding.
In de statuten worden bestuurszaken, bestuurstaken en vertegenwoordiging nader
beschreven. De statuten zijn te vinden op http://www.vriendenvanwitrusland.nl

5. Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve directe manier. Via de
stichting Rusland Kinderhulp Zwijndrecht komen reeds twaalf jaar Wit-Russische kinderen,
welke in het gebied wonen waar wij als stichting actief zijn,  voor een periode van 8 weken
over naar Zwijndrecht. De opvangouders worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden
over het wel en wee van “hun” Russische kinderen. De ouders worden ook benaderd voor
sponsoring van de bijbel zomerkampen en speciale acties.

Daarnaast wordt de stichting ondersteund door 2 kerkgenootschappen en enkele vaste
donateurs. Het budget voor fondswerving bedraagt jaarlijks ongeveer euro 6.500
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6. Beheer en besteding van het vermogen

Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting Vrienden van Wit-Rusland en bepaalt de
besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. De fondsen zijn
bescheiden, maar worden wel zo direct mogelijk besteed. De directe kosten van de stichting
betreffen kosten voor organisatie van bijbel zomerkampen en kosten van speciale projecten
(zoals bijvoorbeeld voedselpakketten). De overhead kosten worden zo laag mogelijk
gehouden en betreffen grotendeels reis- en verblijfskosten van het zendelingsechtpaar.

Als er onevenredig veel bedragen worden ontvangen om de kosten van de stichting te
dekken, zal het bestuur die gelden aanwenden voor de eventuele lopende acties of zal het
bestuur de gelden schenken aan samenwerkende organisaties met een zelfde soort doel.
Indien de stichting wordt geliquideerd dan zal eventueel batig liquidatiesaldo worden
besteed aan een organisatie met een zelfde soort doel.

De financiële rapporten zijn te vinden op de website van de stichting :
 http://www.vriendenvanwitrusland.nl.

De stichting wil transparant zijn en het is dan ook te allen tijde mogelijk om inzage te krijgen
in de financiële gegevens. Vragen kunt u voorleggen aan het bestuur.


