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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Comité Oost-Europa Ureterp. Het plan omvat een overzicht
van de doelstellingen, activiteiten, beloningsbeleid en geeft inzicht in de werving en het beheer van de
financiële middelen. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Het bestuur van de Stichting Comité Oost-Europa Ureterp.

Doelstellingen
De stichting heeft ten doel:
1. Het verlenen van materiele hulp en steun aan Roemenië en aan andere landen in Oost Europa.
2. Het verlenen van materiele hulp en immateriële hulp en steun aan de christelijke broederschap die
als taak heeft de bestaande geestelijke contacten met kerken in Roemenië te onderhouden door
middel van lectuur voorziening, voorlichting en gesprekken en alles wat nodig is om het
confessionele karakter van de kerken aldaar te versterken.
3. Hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn met de onder
punt 1 en 2 genoemde aspecten. Voorgenoemde in de ruimste zin van het woord, uitgaande van
de christelijke grondbeginselen.
De organisatie is klein en slagvaardig. Via nieuwsbrieven en onze website (www.ureterphelptroemenie.nl)
wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.

Visie en identiteit
Stichting Oost Europa Comité Ureterp is een comité ontstaan uit - en wordt gesteund door - de
gezamenlijke kerken van Ureterp. De stichting wordt gedreven door Gods liefde voor mensen en willen
dat doorgeven.
“Geloof dat niet met daden samengaat, is geen echt geloof” Als je dat gelooft, moet je er naar handelen. (Jacobus 2:20)
De stichting zet zich onder andere in voor de allerarmsten onder de Roemeense bevolking, de zigeuners. Zij
worden systematisch gediscrimineerd, krijgen weinig kansen en leven daardoor in bittere armoede. Door
de kinderen op te vangen, te onderwijzen en van voeding te voorzien, wil de stichting bijdragen aan kansen
die in Nederland vanzelfsprekend zijn.

Missie: Kinderen hebben recht op eten,
geborgenheid en onderwijs
De stichting wil samen met de lokale deskundigen, lokale bevolking en overheden, nadenken hoe het
leefklimaat van deze zeer arme bevolkingsgroep verbeterd kan worden. Door in te zetten op onderwijs voor
zigeunerkinderen wordt er een begin gemaakt met het creëren van kansen die voor Nederlanders
vanzelfsprekend zijn. De stichting gelooft niet in onmogelijkheden maar in mogelijkheden, niet in
bedreigingen maar in kansen.
‘Als je geen duizend mensen kunt helpen, help er dan één.’ Citaat van Moeder Teresa.
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Durf klein te denken. In de afgelopen jaren is zichtbaar geworden waar dit toe leidt. Zigeunerkinderen zijn
niet per definitie dom, crimineel of wat dan ook. Ze zijn wel een schepsel van God. Of een parel in Zijn
hand. Het is zo gemakkelijk om te geven, het verschil is zo groot. Jaarlijks worden een aantal acties
georganiseerd om aan (financiële) middelen te komen om te helpen. Een paaseitjes verkoop in het voorjaar
en een huis aan huis collecte in december. Daarnaast helpen kerken en scholen met kleine en grote
bijdragen. Staan kinderen hun speelgoed af voor de kinderen in Roemenië, worden er kerstpakketten
gemaakt wordt er goede en schone kleding geschonken. Inmiddels kan de stichting middels hulp van andere
stichtingen (o.a. Phoneo) honderden kinderen direct of indirect helpen met eten, les en bijles, kledingen
een bad. Brengen de medewerkers van Phoneo hun structuur en manieren bij en zo wordt er een begin
gemaakt met een veel beter leven.

Werkzaamheden
Werkwijze
Sinds 1995 zet de stichting zich in voor de, van oorsprong Hongaarse, bevolking van Transsylvanië in
Roemenië. In 2007 is het eerste contact gelegd met de stichting Phoneo. Zij werkt in Reghin, centraal
Roemenië, onder de zigeunerbevolking om met name zigeunerkinderen een kans te bieden. Stichting Oost
Europa Comité Ureterp biedt Phoneo hulp door goederen, materiaal, kennis en soms geld aan te bieden,
maar zeker ook door gebed om deze mensen te helpen een bestaan te hebben of op te bouwen. Het is
nauwelijks voor te stellen dat er op een afstand van 2.000 km en binnen Europa, zoveel armoede en
discriminatie kan bestaan. Daarom helpt Stichting Oost Europa Comité Ureterp stichting Phoneo om haar
werk te doen en sponsort heel specifieke projecten.
De projecten van Stichting Oost Europa Comité Ureterp zijn relatief kleinschalig, vraag gestuurd en
controleerbaar. Regelmatig wordt een locatiebezoek gebracht om de voortgang van de projecten te
controleren. Daarbij is het persoonlijke contact tussen de stichting en de lokale bevolking zeer waardevol.

Werkzaamheden 2017
In het afgelopen jaar zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:





Opening van het SELAH schoolgebouwtje.
Materiele en immateriële steun aan educatieve en sociale activiteiten onder leiding van stichting
Phoneo.
Financiële hulp aan project ‘La Masa’, waarin voedsel aan de kansarmen aangeboden wordt.
Fysieke ondersteuning (leveren van arbeidskrachten) in de oplevering van een drietal nieuwe huisjes
voor zigeuners. Meedere groepen hebben er aan gebouwd onder regie van stichting Phoneo. Uit
Nederland , uit Engeland, uit Roemenië et cetera. Het zijn prachtige huisjes geworden.
Toekomstbestendig, warm, schoon en veilig. De zigeunerkinderen kunnen er douchen, naar het
toilet gaan, huiswerk begeleiding krijgen en vooral liefde.
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Verder is materiele en immateriële steun geleverd aan een project (Het Blauwe Huis) van stichting
Phoneo.
Leveren van hulpgoederen, afgestemd op de vraag, waaronder jassen, ondergoed, sokken, truien
en hygiëne materialen zoals luizenwater, shampoo en tandpasta.
Promotionele activiteiten bij evenementen en bijeenkomsten in diverse delen van Nederland.
Diverse financiële wervingsacties waaronder deur-aan-deur collecte en verkoop van paaseieren.

Speerpunten 2018
De stichting legt het komende jaar de focus op de volgende zaken:
o

o
o
o
o

Ondersteunen van een schoolproject (Selah Junior) van stichting Phoneo in de exploitatie. Het
schoolproject biedt zigeunerkinderen onderwijs waarin de basisbeginselen aan zigeunerkinderen
worden geleerd. Daarnaast wordt ondersteuning geboden in de vorm van huiswerkbegeleiding. De
feitelijke aansturing vindt plaats via Stichting Phoneo. Stichting Comité Oost-Europa Ureterp biedt
materiele en immateriële ondersteuning.
Zorgen dat zoveel mogelijk jonge Roemeense zigeunerkinderen kunnen lezen, schrijven en rekenen
zodat ze na het basisonderwijs een vervolgstudie kunnen starten.
Leveren van ondersteuning bij het onderwijzen van de kinderen.
Ondersteuning van het kinderopvangproject ‘Casa Ana’, middels materiele en immateriële steun
Materiele en immateriële hulp in de huisvesting van zigeunerfamilies door de bouw of renovatie van
woningen.
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Financieel
Stichting Oost Europa Comité Ureterp is een non-profit organisatie. Het vermogen van de stichting wordt
gevormd door:





Subsidies en donaties;
Schenkingen, erfstellingen en legaten;
Opbrengst uit collecten;
Alle andere verkrijgingen en baten.

De fondsen worden beheerd door de Stichting Comité Oost-Europa Ureterp. De stichting beheert het
IBAN nummer NL47RABO0363932054 (Rabobank, op naam van Stichting Comité Oost-Europa
Ureterp).
Jaarlijks worden enkele duizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo
min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige
onkostendeclaraties.
De besteding gebeuren in overleg, waarbij minimaal een 2/3 meerderheid van de stichting akkoord moeten
gaan met de bestedingen. De bestedingen hebben te maken met kosten van voeding, kleding,
schoolbenodigdheden. Daarbij bestaat bijzondere aandacht voor kinderen tot 12 jaar.

Financiële cijfers boekjaar
Balans per 31 december 2015
31 december 2017

31 december 2016

Liquide middelen

€ 2.631

€ 8.419

Totaal activazijde

€ 2.631

€ 8.419

ACTIVA
Vlottende activa

BELEIDSPLAN 2018-2019 – MAART 2018

5

Balans per 31 december 2017
31 december 2017

31 december 2016

€ 982

€ 6.770

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

Kortlopende schulden

€ 982

€ 1.649

€ 6.770

€ 1.649

Overige passiva

€ 1.649

€ 1.649

Totaal passivazijde

€ 2.631

€ 8.419

Winst- en verliesrekening over 2017
2017
Netto-omzet

2016
€ 11.384

€ 29.900

Inkoopwaarde van de omzet

€ 1.098

€ 1.096

Kosten inzake projecten

€ 14.388

€ 23.731

Bruto bedrijfsresultaat

€ 15.486

€ 24.827

€ -4.102

€ 5.073

Reiskosten

€ 1.305

€ 4.906

Algemene kosten

€ 140

€ 77

Som der bedrijfskosten

€ 1.445

€ 4.983

Bedrijfsresultaat

€ -5.547

€ 90

Rentelasten en soortgelijke
kosten

€ -241

€ -170

Som der financiële baten en
lasten

€ -241

€ -170

Resultaat

€ 5.788

€ -80
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Toelichting op de activa:
ACTIVA
31 december 2017

31 december 2016

Rekening courant bank

€ 1.398

€ 6.201

Spaarrekening

€ 1.233

€ 2.218

Totaal activazijde

€ 2.631

€ 8.419

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

Toelichting op de passiva:
PASSIVA
31 december 2017

31 december 2016

Stand per 1 januari

€ 6.770

€ 6.850

Uit voorstel resultaatbestemming

€ -5.788

€ -80

Stand per 31 december

€ 982

€ 6.770

Nog te besteden reiskosten

€ 1.240

€ 1.240

Nog te besteden aan lopende
projecten

€ 409

€ 409

€ 1.649

€ 1.649

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva
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Toelichting op de winst- en verliesrekening:
Winst- en verliesrekening
2017

2016

Project Lamasa Petelia

€ 5.500

€ 9.950

Projectontvangsten

€-

€ 14.851

Opbrengst paasactie

€ 2.121

€ 2.775

Contributies en overige
bijdragen

€ 2.602

€ 568

December collecte

€ 1.161

€ 1.756

€ 11.384

€ 29.900

Netto-omzet

De netto-omzet over 2017 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 61,9% gedaald.

Inkoopwaarde van de omzet
Inkopen paaseitjes

€ 1.098

€ 1.096

Project Lamasa Petelia

€ 5.500

€ 7.400

Project uitgaven

€ 8.888

€ 16.331

€ 14.388

€ 23.731

€ 1.305

€ 4.906

€ 73

€ 77

€ 241

€ 170

Kosten van uitbesteed werk

Autokosten
Reis en verblijfkosten

Algemene kosten
Zakelijke verzekeringen

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke
kosten
Rente en bankkosten

Beloningsbeleid:
Stichting Comité Oost-Europa Ureterp stelt hoge eisen aan haar bestuurs- en algemene leden als het gaat
om integriteit, motivatie, professionaliteit en inzet. De stichting geeft geen enkele beloning aan de leden
voor hun taken. Ook externen of bedrijven waaraan bestuursleden middellijk dan wel onmiddellijk zijn
verbonden ontvangen geen beloning/ vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de
stichting.
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Rechtsvorm
Stichting Comité Oost-Europa Ureterp is een stichting en is ingeschreven te Beetsterzwaag onder nummer
951126HR/fb als de Stichting Comité Oost-Europa Ureterp, adres Lange Baan 58, 9247 EE te Ureterp.
Stichting Comité Oost-Europa Ureterp is notarieel geregistreerd in 1995 door de toenmalige bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Aize Kooijker
Anita Weening
Anneke van Houten
Aukje van der Velde
Paula de Groot
Hindrik Tabak
Sonja Rohaan

Voorzitter, bestuurslid Phoneo
Secretaresse
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Contactpersoon Diaconie PKN Ureterp

Het fiscaal nummer van de stichting (RSIN) is 804417878. Verslagen en nieuwsbrieven worden
gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie
www.ureterphelptroemenie.nl).
Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: Anita Weening, via www.ureterphelptroemenie.nl
of per post naar Lange Baan 58, 9247 EE te Ureterp.
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