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1. Inleiding
In dit beleidsplan legt de Stichting Vrienden van Belarus haar beleidsvoornemens voor de
komende jaren neer.
Bij het uitzetten ven het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar
doelstelling zoals deze beschreven is in de statuten. De stichting heeft ten doel het verstrekken
van hulp aan hulpbehoevende inwoners van Belarus.
De stichting is opgericht op 15 januari 2013 en heeft zich sindsdien ingezet voor het nastreven van
haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met het verstrekken van voedsel- ,
kleding- en schoolpakketten aan de hulpbehoevende inwoners van Belarus. Tevens is het bestuur
bezig met het uitwerken van een project bij een bejaardentehuis.
2. Het doel van de Stichting
De stichting heeft ten doel het verstrekken van hulp aan hulpbehoevende inwoners van Belarus.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen, transporteren en verdelen van
goederen en door het uitvoeren van projecten ten behoeve van hulpbehoevende inwoners van
Belarus, toegespitst op het de regio Vitebsk in het noorden van Belarus. Met de werkzaamheden
van de stichting wordt het algemeen belang gediend.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een ( bovenmatige ) onkostenvergoeding voor
hun diensten.
De stichting is per 15 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ( ANBI)in de
zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
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Het bestuur van Stichting Vrienden van Belarus bestaat uit 8 leden die ieder zijn/ haar eigen kennis en
ervaring inzet om het doel van de stichting uit te verwezenlijken.
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3. Werkzaamheden van de Stichting
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het ondersteunen en opzetten van projecten in de
regio Vitebsk, Belarus en op het werven van fondsen voor de uitvoering van de projecten.
Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil
ontplooien zijn:
 het bouwen van een was- en bergruimte bij een bejaardentehuis in het dorp Mishnevichy.
In het bejaardentehuis wonen de armste ouderen uit de regio die veelal extra zorg nodig
hebben. Door de bouw van de was- en bergruimte kan de verzorging en hygiëne zeer
sterk verbeterd worden;
 Het ondersteunen van het sociaal centrum in Sjoemilino waar dagelijks tientallen
gehandicapte kinderen worden opgevangen. Ondersteuning door middel van
schoolmateriaal waardoor de kinderen hun creativiteit kunnen ontplooien;
 Het overdragen c.q. delen van kennis bij bovenstaande instellingen en door het project
met de plaatselijke vakmensen van de verschillende dorpen samen uit te voeren;
 Landbouwprojecten bij scholen.
Voor het uitvoeren van bovenstaande projecten zal de Stichting fondsen proberen te werven.
Om deze fondsen zo goed mogelijk te besteden zal een van de bestuursleden als projectleider
optreden en in overleg met de overige bestuursleden en de partner in Belarus een projectplan
schrijven.
Projecten die de Stichting gaat uitvoeren in de regio Vitebsk, Belarus kunnen door inwoners,
instellingen of lokale bestuurders worden aangevraagd. De Stichting toets de projecten op grond
van de doelstelling van de Stichting.

4. Werving van gelden
Voor het uitvoeren van bovengenoemde projecten is de Stichting afhankelijke van giften,
fondsenwerving en vaste donateurs. Door middel van het vergroten van naamsbekendheid van de
Stichting via mailings, nieuwsbrieven, gebruik sociale media en inzet van vrijwilligers beoogt de
Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven.
De Stichting zoekt samenwerking en dient projecten in voor medefinanciering bij landelijk
bekende organisaties.
Het werven van fondsen gebeurt door middel van diverse acties, soms kleinschalig, soms groter
van opzet waarbij het streven is de wervingskosten zo laag mogelijk te houden in verhouding tot
de opbrengsten. De bestaande contacten met diverse donateurs en organisaties worden actief
onderhouden. Verder is er een breed vrijwilligersnetwerk beschikbaar voor ondersteuning bij
diverse activiteiten.
De Stichting is sinds 15 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beoogde instelling in de zin van
de Wet Inkomstenbelasting 2011. Doordat de Stichting deze status bezit, kan zijn vrij van
schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden
mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of
een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de
Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een
fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen.
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5. Beheer en besteding van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt zo direct mogelijk besteed aan de uit te voeren projecten.
De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten,
reiskosten en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het
bestuur voor eigen rekening genomen.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle opbrengsten ( schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar
waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een ( bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun
diensten.

Namens het bestuur:
H. Holtmaat
Voor meer gerichte informatie over de Stichting en de projecten verwijzen wij naar de
jaarverslagen en nieuwsbrieven, jaarrekening, statuten, uittreksel Kamer van Koophandel en ANBI
verklaring van de Stichting.
Deze zijn te vinden op de website: http://www.vriendenvanbelarus.nl/anbi/
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