Beleidsplan

Stichting Vrienden van REYA

Inleiding
Enige jaren geleden kwamen Cathy en Marcel van Winkelen echt in aanraking met
Oekraïne. Hun zoon Gert kreeg een relatie met Kristina, een Oekraïense, welke als
au-pair in Woerden terecht kwam. En zoals dat in het leven zo vaak gaat, van het een
komt het ander. Kristina bleek uit het plaatsje Reya te komen. Tijdens de bezoeken te
Reya bleek dat er behoefte is aan westerse hulp. Marcel en Cathy pakten dat op. Via
familie ter plekke werd contact gelegd met de plaatselijke kerk. Deze organiseerde
jaarlijks een of meerdere kinderkampen. Ook praktische hulp word zeer
gewaardeerd in de vorm van kleding en/of kapitaalgoederen. Soms is het nuttig
mensen en gezinnen financieel te helpen.
Wat is het dan mooi dat zo’n klein familie ‘project’ mag uitgroeien tot een breder
gedragen activiteit en daarbij een professionelere basis om de activiteiten in een
stichting onder te brengen. Ook hopen we zo meer bekendheid aan het werk van de
stichting te kunnen geven dat mag leiden tot een belangrijke materiele bijdrage aan
onze medemensen in Reya.
Wij doen het ook als christenen en bidden daarom of de Heere ons werk wilt
zegenen.
Doelstelling
Een van de hoofddoelen is om financiële ondersteuning te verlenen aan de jaarlijkse
kinderkampen welk georganiseerd worden de plaatselijke baptisten kerk. Voor veel
kinderen is dit een hoogtepunt om bij te wonen.
Een ander doel van de stichting is om materiele steun te verlenen aan de bevolking in
Reya. Deze hulp bestaat uit verschillende manieren.
Zo willen we goederen verstrekken waar behoefte aan is omdat deze tot
basisbehoeften worden gerekend maar ter plaatse moeilijk te verkrijgen zijn omdat
deze veelal te duur zijn.
Ook willen we gelden bijeenbrengen om mensen financieel te kunnen ondersteunen.
Missie en visie
Visie
Het is de visie van de stichting dat elk mens in zijn bestaan over voldoende middelen
beschikt om in een menswaardig bestaan te kunnen voorzien. Daarbij vinden wij dat
ook kinderen een goede en fijne jeugd hebben die uit meer bestaat dan armoede en
de zorg voor morgen met beperkte middelen.
Missie
Vanuit onze visie formuleren wij onze missie die bestaat uit het actief verlenen van
hulp aan de bevolking van Reya meer in het bijzonder de jeugd, die door middel van
financiële ondersteuning van de kinderkampen.
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Financiën
Om bovenstaande doelen te bereiken is geld nodig. De stichting zal langs diverse
wegen acties ondernemen om gelden te verwerven. Hierbij valt te denken aan het
organiseren van concerten met behulp van koren en/of artiesten.
Daarnaast zullen donateurs worden geworven.
In de opstartfase van de stichting zijn reeds wat activiteiten verricht waarbij de
opbrengst circa € 1.500,00 bedroeg. De doelstelling is dan ook aan het eind van deze
beleidsperiode in 2024 op ca. € 4.000,00 a € 5.000,00 te komen. In de periode daarna
moeten we dat hoger zien te krijgen.
De ontvangen gelden zullen in hoofdzaak (>60%) aan de ondersteuning van de
kinderkampen worden besteed. Het streven is om een minimale jaarlijkse bijdrage
van € 1.500,00 te doneren ten behoeve van de kinderkampen. Daarnaast willen we de
noden onder de bevolking helpen lenigen met goederen of geld.
Voor zover de goederen en de transporten niet worden gesponsord zullen deze ook
mede betaald moeten worden uit de opbrengsten.
ANBI status
Om de werving van financiële middelen kracht bij te zetten zal in overleg met de
Belastingdienst gewerkt worden aan de werving van de ANBI status.
Om de gewenste transparantie te geven zullen we naast de verplichte informatie,
zoals beleidsplan en financiële informatie, zo veel mogelijk over ons doen laten
publiceren.
Communicatie en promotie
Om onze doelen te bereiken en dus financiën te werven zullen we donateurs en
sponsoren aan ons moeten verbinden. Dit willen we bereiken door onze bekendheid
te vergroten via mond op mond reclame maar ook door gratis advertenties te kunnen
plaatsen. Ook willen we middels een nieuwsbrief de achterban blijvend te
informeren over de activiteiten.
Die bekendheid willen we ook vergroten door gebruik te maken van een website.
Het ultieme streven is over enige jaren in staat te zijn informatie avonden te kunnen
houden of presentaties te houden om de activiteiten van de stichting met beeld en
geluid toe te lichten.
Externe contacten
Om onze middelen doeltreffend in te kunnen zetten is het belangrijk ter plekke
inzicht te hebben in de noden die daar zijn. daarom werken we samen met de
plaatselijke kerk. Die samenwerking loopt via een Nederlander die daar woont en
werkt.
Bestuur
Het bestuur is bij de oprichting van de stichting formeel benoemd. Zij doen hun
werk geheel belangeloos. Er staat geen vergoeding tegenover. Slechts ongebruikelijke
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kosten voor een bestuurslid kunnen vergoed worden. daartoe is een besluit van het
bestuur nodig.
De samenstelling van het bestuur:
Dhr. C.J. van Tuijl,
voorzitter
Mw. E.C. van Winkelen, secretaris
Mw. M. van Schaik,
penningmeester
Dhr. M.A. van Winkelen, algemeen adjunct

Organisatie gegevens
Stichting Vrienden van Reya
p/a Leidsestraatweg 141.
3443 BT Woerden
Contactgegevens
Mw. C. van Winkelen
Leidsestraatweg 141
3443 BT Woerden
M 06-54342131

E: vriendenvanreya@gmail.com
KvK nummer
RSIN
Activiteiten (SBI)
Beschrijving

76329275
860590860
94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg
Het verlenen van financiële hulp aan de jaarlijkse kinderkampen welke
door de lokale kerkelijke gemeenschap worden georganiseerd te Reya,
Oekraïne. Het verlenen van praktische hulp aan kwetsbare gezinnen
door middel van het verstrekken van kleding en/of goederen aan de
gemeenschap te Reya, Oekraïne. Bij te dragen aan het financieren van
de transporten van goederentransporten.

Bank gegevens:
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