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1. Inleiding:

U heeft het beleidsplan in handen van Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk dat is
opgesteld voor de jaren 2022 t/m 2026 en dat bestaat naast de notarieel vastgelegde statuten
van de stichting.
Sinds oktober 1995 is deze stichting werkzaam in de hulpverlening in Oost Europa als Stichting
De Ondergrondse Kerk(SDOK) afdeling IJsselmonde. Omdat humanitaire hulp niet langer paste
binnen het beleid van de SDOK heeft het afdelingsbestuur medio 2008 besloten als zelfstandige
stichting verder te gaan.
Daartoe werd op 11 november 2008 de Stichting Draagt Elkanders Lasten opgericht die
geregistreerd staat bij de Kamer van koophandel onder nummer 24446913
Tevens is per bovengenoemde datum een ANBI erkenning afgegeven met als fiscaalnummer
8201.09.484
De hulpvraag in Oost Europa en met name Roemenië en Moldavië is, ook na toetreding tot de
Europese Unie in 2007 door Roemenië, nog dermate groot dat het stichtingsbestuur voorziet
dat gedurende de periode waarvoor dit beleidsplan dient de hulpverlening hier nog
onverminderd door zal gaan.
In dit beleidsplan wordt beschreven wat in de statuten wordt aangegeven:
• De werkzaamheden die door de stichting worden verricht.
• De wijze waarop de stichting fondsen werft.
• Het beheer van het vermogen van de stichting.
• De besteding van het vermogen van de stichting.

1.1

Wat is Stichting Draagt Elkanders Lasten?

De interkerkelijke Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk, die op 11 november 2008 is
opgericht erkent de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en als enige grondslag voor haar
handelen.
De opdracht van de stichting ligt verankerd in Galaten 6 vers 2: “Draagt elkanders lasten, en
vervult alzo de wet van Christus”.
De stichting heeft ten doel armen en kansarmen, in met name Oost Europa, te ondersteunen en
verder alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings te maken heeft.
Dit doel wordt verwezenlijkt door:
A. Maatschappelijk: ondersteuning van projecten in, en het organiseren van transporten
met hulpgoederen naar, met name, Oost Europa.
B. Geestelijk: door het verspreiden van Bijbels en evangelisatiemateriaal aan volwassenen
en kinderen.
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1.2

De Visie

Het uitgangspunt voor het handelen is Gods Woord en de opdracht vanuit dat Woord om onze
naaste lief te hebben als onszelf. Specifiek daarbij is de opdracht aan ons vanuit Galaten 6 : 2
Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Vanuit dit standpunt mogen wij
hulp bieden aan onze naasten in nood, met name in Roemenië en Moldavië.
De doelgroepen waaraan hulp wordt geboden zijn gezinnen, kinderen en ouderen die niet in
eigen levensonderhoud kunnen voorzien en moeten leven in bittere armoede. Omdat we het
gezin zien als basis van de samenleving moet hier de hulp starten en daarmee tevens het begin
worden gelegd voor de ontwikkeling van volgende generaties. Om hieraan te voldoen wordt ook
hulp geboden aan de opvang van kinderen vanaf 0 jaar in (christelijke) kinderopvangprojecten.
De hulpverlening gebeurt alleen via erkende, vertrouwde (Roemeense of Moldavische)
christelijke organisaties zodat geld en goederen niet op verkeerde plaatsen terecht komen.
1.3

De Missie

De missie geeft kernachtig weer waar Stichting Draagt Elkanders Lasten voor staat en is
gebaseerd op de visie:
Het verlenen van hulp als middel tot verspreiding van het evangelie van Jezus Christus
bij gezinnen(in Roemenië en Moldavië), kinderen en ouderen vanuit de Bijbelse
opdracht: “Draagt elkanders lasten………..”. De hulpverlening bestaat uit financiële,
materiële en sociale hulp die verstrekt wordt aan armen en kansarmen middels
(Roemeense) christelijke organisaties.

2. Bestuur en werkzaamheden
2.1

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal van ten minste 3 en ten
hoogste 9 leden.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen
adjunct. Zij vormen samen het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding en zijn
verantwoording verschuldigd aan het voltallige bestuur.
Om het vele werk gestructureerd te laten verlopen is er tussen de bestuursleden een onderlinge
taakverdeling gemaakt (zie 2.3).

2.2

De werkzaamheden
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Om materiële en financiële middelen te verkrijgen worden verschillende acties gehouden.
Er wordt op allerlei manieren geprobeerd om fondsen te werven. Er zijn echter een aantal acties
die structureel ieder jaar terugkeren.
Deze acties zijn o.a.:
➢ Kleding- en inzameling van andere hulpgoederen
➢ Zangavonden
➢ Verkopingen
➢ Voorlichting middels foto- en of videopresentaties.
➢ Chocoladeactie
➢ Geraniummarkt
➢ Kerststerrenverkoop
➢ Huis aan huiscollecte
➢ Goede doelendiner
Verder worden incidenteel acties gehouden als daar reden en gelegenheid toe is en als
verwacht mag worden dat een actie ook daadwerkelijk resultaat zal hebben.
Het project gezinssponsoring, en kindersponsoring die worden uitgevoerd in samenwerking met
de Roemeense Stichting “Pentru Tine”, wordt speciaal onder de aandacht gebracht en getracht
wordt om bij alle voorkomende acties nieuwe sponsors te werven.
Een sponsor kan voor € 25,- per maand een Roemeens gezin of een oudere ondersteunen en
voor € 12,50 een kind dat in de opvang komt bij Pentru Tine of via de stichting “Maranatha”.
De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan
tot de bestedingen. Onder kosten van het werven van geld worden onder meer verstaan
kosten voor propaganda, publiciteit en public relations alsmede de kosten om opbrengsten uit
collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Onder
beheerskosten zijn onder andere te verstaan de administratiekosten en huur van de
opslagloods

2.3

Taakverdeling

Naast de functies van voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen adjunct is er een
verdeling gemaakt tussen de leden van het bestuur met betrekking tot alle voorkomende
werkzaamheden. Het zou te ver voeren om in dit kader deze taakverdeling tot in detail te
omschrijven. Als voorbeeld noemen we de huis aan huiscollecte. Eén van de bestuursleden is
verantwoordelijk voor alles wat met de organisatie hiervan te maken heeft. Zo ook bv. voor de
geraniummarkt enz.
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2.4

Vermogensbeheer

2.4.1 Verantwoording door de stichting
De penningmeester beheert de financiën van de stichting en houdt maand- en jaar overzichten
bij van inkomsten en uitgaven. Het financiële jaarverslag wordt ter controle aangeboden aan
een accountant en gepubliceerd in het stichtingsblad dat 2 keer per jaar verschijnt en op de
website van de stichting
Besluiten over o.a. investeringen in nieuwe projecten worden genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3) van het
aantal leden van het bestuur aanwezig is. De stichting bouwt geen groot vermogen op maar zal
de ingekomen financiële middelen, naast een buffer voor de vaste uitgaven, zoveel mogelijk
direct inzetten voor hulp.
Na afloop van het boekjaar brengt de penningmeester aan het bestuur zijn jaarverslag uit. De
financiën worden jaarlijks door een (register)-accountant onderzocht.
2.4.2 Verantwoording door de hulpvragers
Van de hulp vragende organisaties wordt een begroting van projecten gevraagd. Daarnaast
wordt van hen ook een financieel jaaroverzicht van de diversen projecten geëist met indien
mogelijk toegevoegd een accountantsverklaring.
De stichting wil zoveel mogelijk veiligheid en betrouwbaarheid inbouwen en uitstralen omdat ze
met gekregen middelen omgaat.
2.4.3 Onkostenvergoedingen bestuursleden
De leden van het bestuur ontvangen geen salaris of beloning voor het uitvoeren van hun
functie. Wanneer er tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor de stichting kosten worden
gemaakt, dan kan hier in een vergoeding voor worden ontvangen, denk hierbij aan reiskosten.
De kosten van verblijf tijdens het bezoeken van de buitenlandse projecten worden door de
bestuursleden zelf betaald. De Inkomsten van de stichting komen daardoor voor meer dan 90%
ten goede aan de hulpverlening.

3. De hulp vragende organisaties:
Stichting Draagt Elkanders Lasten
Beleidsplan 2022 t/m 2026

6

3.1 Hulpvragers in Roemenië
Als er vanuit Roemenië hulpvragen komen bij de stichting, dan gaat ze daar alleen op in als het
aldaar bekende en erkende organisaties zijn. Er zal niet aan individuele hulpvragen tegemoet
worden gekomen anders dan wanneer het voltallig bestuur in consensus daartoe besluit.
Er wordt aan het begin van deze beleidsperiode met twee stichtingen samengewerkt: de
stichting “Pentru Tine” te Botosani en de stichting Maranatha te Varfui Campului
Pentru Tine (Voor Jou) en Maranatha(Jezus komt)
Zijn Roemeense christelijke organisaties, waarvan Pentru Tine zich vooral op Roemenië richt
en Maranatha op Moldavië en die:
➢ Door de Roemeense regering zijn erkend.
➢ Als doel hebben materiële en sociale hulp te bieden aan de allerarmsten.
➢ Zich daarnaast bezig houden met het verspreiden van het Evangelie.

3.2 Andere hulpvragers
Als door wat voor omstandigheden dan ook, bijvoorbeeld rampen, een beroep gedaan wordt op
de stichting om andere hulpverleningsprojecten te ondersteunen, dan zal per vraag overwogen
worden wat de mogelijkheden zijn.
Afhankelijk van het soort vraag, materieel of financieel, zal gekeken worden naar de
mogelijkheden om hulp te bieden en eventuele lopende verplichtingen.

4. Tenslotte:
Als de situatie binnen de beleidsperiode in Roemenië/Moldavië zich, tegen de huidige
verwachtingen in, zal verbeteren waardoor hulpverlening minder urgent wordt, dan zal de
stichting zich beraden op een ander doelgebied.
Met dit beleidsplan tracht de Stichting Draagt Elkanders Lasten inzicht te geven in de activiteiten
en de intentie tot hulpverlening.
Gelijktijdig realiseert het bestuur zich dat dit plan slechts een grove schets is van wat er allemaal
gebeurt en nog zal gebeuren.
Belangrijk in deze zijn de plannen die per jaar zullen worden toegevoegd, zoals begrotingen,
jaarverslagen en activiteitenplannen.
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In afhankelijkheid van God en de wetenschap dat door Hem alles wordt bestuurd hopen we de
liefde tot onze naasten, krachten en gezondheid te krijgen om een bijdrage te leveren aan het
lenigen van de grote nood die er wereldwijd is onder onze medemensen.
Dit alles vanuit de opdracht, zoals die als een rode draad door dit plan loopt vanuit
Galaten 6 vers 2: “Draagt elkanders lasten…………..”.

Ridderkerk, Januari 2022.
Stichting “Draagt Elkanders Lasten”
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