Stichting Een Helpende Hand aan Roemenie

Beleidsplan 2018-2020

Kampen, 25 juni 2018

Het huidige bestuur heeft voor de jaren 2014 t/m 2017 beleidsdoelstellingen geformuleerd
en deze in haar vergadering van 22 januari 2018 geëvalueerd.
Onderstaand het beleidsplan 2018-2020.
1. In Roemenië zullen wij het volgende willen realiseren:
a. Verkoop van aangekochte grond in Csikszereda (Miercurea Ciuc) (provincie
hoofdstad), vanwege de onhaalbaarheid van nieuwbouwplannen.
2. Jaarlijks gaan er minimaal 15 goederen transporten naar Roemenie
Dit mogen er uiteraard meer zijn, al naar gelang de hulpvragen uit Roemenie
Wij streven ernaar om binnen de ANBI-doelstelling van 90% te blijven.
3. De actuele gebruikswaarde van de voorraad wordt maandelijks beoordeeld d.m.v. het
gekleurde stickersysteem. Ons streven is om de kwaliteit van de transporten naar Orsi
nagenoeg gelijkwaardig te laten zijn aan onze voorraad. Dus geen afval en niet bruikbare
en kapotte goederen sturen.
4. Orsi zal ook haar voorraden periodiek (1-2 keer per jaar) opschonen en deze doorsturen naar
een project in Kovasna of Bulgarije. Vrachtkosten zullen door onze stichting worden vergoed.
5. a. Binnen 6 maand na afloop van het boekjaar worden de jaarcijfers, voorzien van een
toelichting, besproken door het bestuur.
b. Het bestuur wordt per kwartaal op de hoogte gebracht van de financiële stand van zaken
en de uitgevoerde projecten.
c. De Jaarstukken worden voorzien van een verklaring van de kascommissie (2 bestuursleden)
6. Er wordt 2x per jaar een bijeenkomst gehouden om alle vrijwilligers te informeren over de
activiteiten in Roemenië en de actuele stand van zaken.
7. Het bestuur vergadert minimaal 1x per kalenderkwartaal.
8. In de najaarsvergadering van het bestuur kunnen voorstellen voor projecten worden
ingediend voor het volgende boekjaar en deze worden besproken, al dat niet goedgekeurd
en op de meerjarenplanning gezet.
9. Er wordt alles in het werk gesteld om het juridisch proces met betrekking tot het 1e gebouw
in Gyergyószentmiklós tot een goed einde te brengen. Tevens worden de gebouwen van Jan
Post verkocht.

10. Jaarlijks is er een financiële afstemming met de Associatie Jan Post ”in Roemenië”.
11. Projecten en ondersteuning.
a. De komende jaren zullen wij de bouw van een eventueel nieuw onderkomen voor
Fittpoint financieel ondersteunen tot max. de verkoopwaarde van de oude gebouwen.
Basis is een goedgekeurd businessplan.
b. In 2018 zullen wij tot max. € 200.000.= financieel voorfinancieren voor max. 1 jaar, ter
overbrugging van de te ontvangen Europese subsidie voor de aanschaf van een
houtskeletmachine van de fa. Lukacs. Evt. hulp bij de aanschaf van een 2e
handsmachine is ook bespreekbaar
c. de st. Talitha in Tirgu Mures, opvang van prostitiees gericht op een uitstapprogramma,
kan rekenen op onze steun. Voor 2018 is € 3.500 gereserveerd.
d. De stichting Orban kan rekenen op onze steun t.b.v. de nieuwbouw opvanghuis.
€ 100.0000 te verdelen over een periode van 4 jaar.
e. In 2018 e.v. jaren zullen evenals in het startjaar 2017 weer kleine projecten ondersteund
worden t.b.v. de bevolking in Gheorgheni. Bedrag per project gelimiteerd op ± Lei 6.000
(€ 1.300). Totaal bedrag per jaar ± € 35.000.

Aldus vastgesteld door het bestuur in haar vergadering d.d. 25 juni 2018
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