Beleidsplan 2016-2018
INLEIDING
Statutaire naam
De stichting draagt de naam: Stichting Oost Europa Boskoop (SOEB) en is gevestigd in de gemeente Boskoop. De
stichting is op 12 oktober 1992 door dhr. J van der Spek opgericht voor onbepaalde tijd. De statuten zijn gewijzigd
en opnieuw vastgesteld op 27 maart 2009.
Grondslag
De stichting verricht haar activiteiten vanuit haar geloof in God en op basis van de opdracht die Christus heeft
gegeven: “Om te zien naar de hulpbehoevende naaste”.
Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het vinden en vergroten van eigen kracht en capaciteiten van de inwoners van
Roemenië ( empowerment) door hulpverlening in materiële- en immateriële zin. Daarbij wordt geen onderscheid
gemaakt in etniciteit, religie of geslacht.
Visie
Hulp moet leiden tot een actieve deelname van de partners en uiteindelijk het overbodig zijn van de stichting.
Zelfwerkzaamheid en opbouw van de eigen gemeenschap staan centraal.
Actuele situatie
Sedert de oprichting van de stichting is gekozen om hulp te verlenen in Roemenië, met name in de gemeente
Osorhei en in Oradea voor Caritas Catolica. De gemeente Osorhei is voor een groot aantal zaken afhankelijk van
voorzieningen in Oradea. De situatie in de gemeente Osorhei is in de loop van de jaren zo verbeterd, dat nu alleen
ondersteuning wordt geboden om de meest kwetsbare mensen van hulp te voorzien: bejaarden, zieken en Roma
kinderen en hulp bij calamiteiten.

1. De organisatie van Stichting Oost Europa Boskoop

 Het bestuur bestaat uit max. 7 personen, die aftreden volgens rooster en herbenoemd kunnen worden.
 Het financieel beheer van de stichting verloopt als volgt:
- Bestedingen vinden plaats in het kader van de door het bestuur vastgestelde begroting.
- Uitgaven die niet (volledig) zijn opgenomen in de begroting worden verricht op basis van een
bestuursbesluit. In dit besluit wordt een begroting van de kosten opgenomen, op basis daarvan vindt
uitkering plaats (geheel of in delen), vervolgens wordt in een vergadering verantwoording afgelegd
middels een overzicht van uitgaven.
- Uiterlijk 31 maart volgend op het boekjaar wordt het jaarverslag (incl. het financieel verslag) vastgesteld
en voorgelegd ter beoordeling aan het accountantskantoor Grant Thornton te Gouda.
- Het vastgestelde jaarverslag wordt gepubliceerd op de web-site van de stichting, www.S-O-E-B.nl.
 De stichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
 De stichting wordt voor de uitvoering van haar werkzaamheden gesteund door vrijwilligers die hiervoor
geen financiële vergoeding ontvangen. Onkosten kunnen worden gedeclareerd als daar een bestuursbesluit
aan ten grondslag ligt. De stichting heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor haar vrijwilligers.
 Activiteiten die worden uitgevoerd om de doelstelling te verwezenlijken, worden vastgesteld in de
bestuursvergaderingen.
 Bestuursbezoeken aan Roemenië worden vastgesteld in de bestuursvergadering, hierbij wordt het
programma besproken. Van het bezoek wordt een verslag geschreven dat na afloop wordt besproken in de
bestuursvergadering. Eventuele besluiten die voortvloeien uit het bezoek worden vastgesteld.

2. Het verzorgen van naamsbekendheid.
Dit gebeurt door:
 Bijhouden van de website: www.s-o-e-b.nl,
 Met enige regelmaat uitgeven van een bulletin of nieuwsbrief,
 Regelmatig schrijven in kerkelijke bladen en in huis-aan-huiskranten,
 Houden van voorlichtingsbijeenkomsten o.a. in kerken en scholen
 Deelname aan braderieën en markten,
 Contacten onderhouden met andere hulporganisaties die in de zelfde regio werken.
3. Werkwijze van de stichting
 Inzamelen van tweedehands goederen o.a. kleding, meubels en overige materialen in overleg met de
ontvangers.
 Inzamelen van medische en verpleegkundige materialen ten behoeve van de verpleeg, verzorgingshuizen en
de thuisverpleging
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Vrijwilligers die artikelen maken t.b.v. de stichting worden daarbij gesteund bijv. door het verstrekken van
wol om te breien etc.
Deelnemen aan markten: Verkopen van Roemeense producten en van Nederlandse artikelen, die voor dat
doel zijn verkregen.
Collectes in kerken.
Zoeken van sponsoren.
Overige acties bijv. het organiseren van een bridgedrive

4. Verwezenlijking van de doelstelling.
A. In de Gemeente Osorhei
In de eerste jaren zijn de kerken geholpen bij de opbouw van het gemeenteleven, door ondersteuning bij de
bouw van gemeente- en parochie-gebouwen. Na 1995 is de nadruk gelegd op de diaconale taak van de kerken
ten aanzien van ouderen en armen in de gemeente. Dit is uitgemond in de opzet van een diaconaal fonds voor
alle kerkgenootschappen (Protestants, Katholiek, Orthodox en Pinkstergemeente) in de gemeenten in het dorp
Osorhei. De stichting onderhoudt contacten met alle kerken, gemeentebestuur, scholen en gezondheidszorg
instanties.
B. Caritas Catolica Oradea.
In 1999 is contact ontstaan met de katholieke hulporganisatie Caritas Catolica Oradea. De organisatie telt
momenteel meer dan 100 medewerkers.
Caritas beheert enkele verpleeg en verzorgingshuizen, een gaarkeuken en een hulpprogramma voor de armen en
daklozen. Er is een gratis polikliniek voor de armen en een door de provincie Bihor verspreide stations voor
thuisverpleging. De stichting heeft met haar specifieke specialisatie medische programma's helpen ontwikkelen,
naar een zeer gewaardeerd hoog niveau. Daarnaast adviseert de stichting bij de opslag en de distributie van
medische- en overige hulpgoederen.
5. Activiteiten in Roemenië in de beleidsperiode 2016-2018
A: Osorhei
Het overleg met de kerken, bestuurders, scholen, medische- en sociaal maatschappelijke groepen over plannen,
activiteiten en terugkoppeling loopt via FPPO (Fundatio Pro Progressio Osorhei) en wordt in de komende
beleidsperiode voortgezet, met als doel verdere verzelfstandiging.
 Steun aan de kerken:
- Financiële hulp bij de diaconale taken.
- Het leveren van 2e hands kleding voor verkoop om zo eigen financiële draagkracht te verhogen
- In uitzonderlijke situaties kan op verzoek van en in overleg met de FPPO noodhulp verleend worden.
Hiervoor kan een specifieke actie worden gevoerd. De kerken leggen jaarlijks verantwoording af van het
gebruik van geld en goederen.
 Steun aan de scholen:
- De school wordt geholpen met jaarlijks € 600,00 ten behoeve van remedial teaching. Dit wordt van
overheidswege nog niet ondersteund.
- Er wordt hulp geboden om het onderwijs aan Roma kinderen te bevorderen. Hiertoe is met hulp van de
Diaconie van de Protestantse Gemeente Boskoop een After School Project gestart in 2011.
Dit project is een succes en gegarandeerd tot en met 2016. Mocht het de school niet lukken eigen
sponsoren te vinden dan wordt bekeken of vanuit Boskoop voorzetting van deze geleden beschikbaar is.
 Steun in de gezondheidszorg:
- Thuisverpleging in Osorhei (onderdeel van Caritas Catolica Oradea) wordt gesteund door middel van
kennisoverdracht en goederen. Daarnaast wordt jaarlijks € 500,00 beschikbaar gesteld voor patiënten die
niet in staat zijn de eigen bijdrage voor de verpleging te betalen.
B: Caritas Catolica Oradea
 De activiteiten van Caritas Catolica Oradea worden ook in de komende beleidsperiode door de stichting
voortgezet door middel van het ter beschikking stellen van geld en goederen. Hiertoe worden jaarlijks
meerdere hulptransporten georganiseerd.
Een gedeelte van de gekregen goederen worden in een tweetal kringloopwinkels verkocht. De opbrengst
komt ten goede aan hen die niet in staat zijn om in hun onderhoud te voorzien en aan de salarissen van de
medewerkers. De overige goederen en de medische hulpgoederen worden voornamelijk voor eigen gebruik
in de thuiszorg en de bejaardenzorg gebruikt.
 Vanuit de beroepsmatige achtergrond van bestuursleden wordt kennisoverdracht geboden op sociaal-medisch
gebied, zowel bij de bejaardenzorg als bij de thuisverpleging.
6. Slot opmerking
Roemenië ondervindt nog steeds de naweeën van de economische crisis, daardoor is de hulpvraag toegenomen.
De regering is niet bij machte daar met haar sociaal-medisch beleid op in te spelen. De behoefte aan plaatsen in
een verpleeg of verzorgingstehuis bijvoorbeeld, is groot. Caritas heeft met hulp van Europees geld enkele
tehuizen kunnen bouwen. De exploitatie van deze nieuwe gebouwen zal een belangrijke inspanning vergen. De
hulp met geld en goederen uit het buitenland blijft van groot belang. Dit geldt ook voor de thuisverpleging. Veel
gemeenten willen in hun dorp of stad een post voor thuisverpleging omdat mensen niet elders opgenomen
kunnen worden.
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