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1. Inleiding
In dit beleidsplan legt de stichting haar beleidsvoornemens voor de periode 2019 - 2020 neer.
Het door de stichting in deze periode te voeren activiteiten is afhankelijk van het aan haar ter
beschikking staande budget (schenkingen en giften) en hulpgoederen en past de mate van
activiteiten hierop aan. Sinds de oprichting op 11 januari 2007 heeft de stichting zich intensief
ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. De statutaire doelstelling en de
feitelijke werkzaamheden komen overeen. Met de werkzaamheden wordt het algemeen belang
gediend. De Belastingdienst heeft de stichting gerangschikt als een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Schenkingen en giften zijn aftrekbaar voor de belastingaangifte.
2. Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het aanbieden van hulpgoederen aan Oekraïense ziekenhuizen,
kindertehuizen, ouderen en anderen in nood, om de patiëntenzorg en de leefomstandigheden
te verbeteren.
3. Hulpverlening
Door goede communicatie en samenwerking met de lokale instellingen worden hulpgoederen
aangeboden die daadwerkelijk aansluiten op de noodzakelijke behoeften. De hulpgoederen
bestaan voornamelijk uit duurzame goederen, waaronder ziekenhuisbedden, matrassen,
behandeltafels en medische gebruiksgoederen, waaronder verband- en incontinentiemiddelen.
Naast medisch gerelateerde hulpgoederen worden er dekens, speelgoed, kleding en andere
goederen ingezameld. Alle ingezamelde hulpgoederen worden door de stichting gecontroleerd
en indien nodig opnieuw verpakt, waardoor de kwaliteit van de hulpverlening wordt
gewaarborgd. De stichting streeft naar optimale efficiëntie en doeltreffendheid. Tijdens elk
bezoek in Oekraïne worden de hulpgoederen gecontroleerd en de hulp geëvalueerd.
4. Projecten
De stichting is in meerdere Oekraïense regio's actief en heeft meerdere projecten, waarbij de
focus ligt op ziekenhuizen. In het 10 jarig bestaan van de stichting zijn diverse projecten
beëindigd. Niet alleen vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook doordat er
sprake was van ‘verzadiging’. De kwaliteit van de patiëntenzorg en de leefomstandigheden in
het ziekenhuis zijn dan in zo'n hoedanigheid verbeterd, waardoor het project is voltooid. De
stichting is bereid om nieuwe projecten in Oekraïne op te starten. De stichting zal de situatie
ter plekke beoordelen en bespreken met alle betrokken partijen. Hierdoor komt ook ter sprake
wat lokale organisaties of het personeel zelf kan bijdragen.
5. Organisatie
De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die aangestuurd worden door een bestuur,
bestaand uit een voorzitter/ secretaris, penningmeester en een lid algemeen. De voorzitter is
zelfstandig beslissingsbevoegd en de overige bestuurders zijn gezamenlijk beslissingsbevoegd
Dit heeft een praktische reden, wegens de volledige inzet van de voorzitter, maar de
onafhankelijke besluitvorming blijft gewaarborgd, omdat er binnen het bestuur een gelijkheid
van stemmen van toepassing is (art. 5 lid 11 statuten). Het bestuur vergadert minimaal
tweemaal per jaar en indien nodig meer. Tussentijds houden de bestuursleden elkaar op de
hoogte van de ontwikkelingen.
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6. Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen bestuurlijke vergoeding en de reis- en verblijfkosten worden door
het bestuur en vrijwilligers zelf bekostigd en gaan niet ten koste van donaties. De stichting
heeft met de vrijwilligers die een aanzienlijk aandeel leveren om de hulpverlening mogelijk te
maken, afgesproken dat ze aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligers
die van deze regeling gebruik maken, hebben vrijwillig aangegeven dat de stichting niet tot
uitbetaling van deze vergoeding hoeft te gaan en het mag inzetten voor de hulpverlening in
Oekraïne. Jaarlijks zal deze regeling door het bestuur worden geëvalueerd.
7. Werving van hulpgoederen
Dankzij de steun en het vertrouwen van Nederlandse (zorg)organisaties, ontvangt de stichting
met grote regelmaat medische hulpgoederen. Daarnaast schrijft de stichting (zorg)organisaties
aan, met het verzoek om hulpgoederen ter beschikking te stellen.
8. Werving van gelden
In de loop der jaren is er een netwerk van (zorg)organisaties en particulieren opgebouwd,
waarop de stichting kan terugvallen voor het inzamelen van gelden (giften). Daarnaast schrijft
de stichting organisaties aan, met het verzoek voor een donatie. Deze donaties zijn niet van
structurele aard en dienen aangevraagd te worden.
De stichting hecht een grote waarde aan een goede relatie met haar donateurs en vrijwilligers.
Door middel van nieuwsbrieven en filmmateriaal zullen betrokkenen worden geïnformeerd en
betrokken.
9. Beheer van gelden
Daar de stichting volledig uit vrijwilligers bestaat, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat
ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteedt. Jaarlijks
worden de jaarstukken, bestaande uit de balans en een staat van baten en lasten over het
betreffende boekjaar opgesteld.
10. Besteding van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt zo direct mogelijk aan de doelstelling van de
stichting besteedt. Een hulptransport naar Oekraïne wordt uitbesteedt aan een transportbedrijf.
De transportkosten naar Oekraïne worden beraamd op 2.500 euro per transport. De overige
kosten zijn minimaal en hebben betrekking op uitgaven zoals bankkosten. Kosten voor zowel
de opslagruime als de website worden sinds de oprichting gedragen door derden.

Pagina 2 van 2

