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1 Inleiding 
De oorlog in Oekraïne heeft veel losgemaakt bij inwoners van onze regio. Talloze gezinnen hebben 

zich in het voorjaar aangemeld bij de landelijke instanties zoals TakecareBNB om als gastgezin te 

fungeren. Echter deze instanties bleken de eerste maanden nog niet de capaciteit te hebben om hier 

effectief op te reageren. Het gevolg was dat bewoners uit onze regio die eenmaal de stap hadden 

gezet om zich aan te melden vervolgens tot hun frustratie niets hoorden.  Dat, terwijl steeds meer 

vluchtelingen naar Nederland en ook naar onze regio kwamen die een onderkomen zochten. 

Sommige inwoners van onze regio namen de auto, bus of vrachtwagen om spullen te brengen naar 

Oekraïne en vluchtelingen mee terug te nemen. Ook via facebook of via Oekraïners die al hier waren, 

werden contacten gelegd met vluchtelingen die op zoek waren naar een verblijfplek.  

 

Deze situatie vormde de aanleiding voor het ontstaan van onze stichting. In eerste instantie is 

Maurits Klaver (huidige voorzitter van de stichting) uit Druten in het gat gesprongen om 

vluchtelingen snel, maar zorgvuldig onder te brengen bij gastgezinnen in onze regio. Toen de 

activiteiten groeiden en er ook partijen waren die wilden sponsoren is besloten tot het oprichten van 

een stichting onder de naam ‘Stichting Samen voor Oekraïne’.  

 

Inmiddels zijn 200 vluchtelingen ondergebracht bij gastgezinnen uit onze regio. Behalve het 

onderbrengen van mensen bleek met name in die eerste maanden al snel dat er meer nodig was. 

Denk aan het onderling in contact brengen van Oekraïners en gastgezinnen met elkaar, 

ondersteuning verlenen bij de formele stappen rond registratie bij de gemeenten, openen van 

bankrekening, aanvragen leefgeld, regelen van school voor kinderen, organiseren van taallessen, op 

zoek naar werk en ga zo maar door. Omdat dit veel werk met zich meebracht, heeft een aantal 

vrijwilligers zich bij de stichting aangesloten. Ook diverse bedrijven en particulieren hebben zich 

gemeld om te sponsoren, zowel financieel en materieel. 

 

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en het verblijf bij gastgezinnen verloopt over het algemeen 

goed, al blijkt dat nu de oorlog langer duurt, dat voor sommige Oekraïense vluchtelingen een nieuwe 

plek gevonden moet worden. Ook moeten we er rekening mee houden dat nieuwe stromen 

vluchtelingen onze kant uitkomen, hoewel dat tot dusver niet het geval is. Wel zien we dat nog 

steeds veel mensen in Oekraïne moeten vluchten, maar opvang zoeken in eigen land. Dit stelt de 

vluchtelingenopvang van Oekraïne voor grote problemen. Zo heeft men enorme tekorten aan 

voedsel en diverse goederen. Omdat we merken dat veel bewoners uit onze regio willen blijven 

helpen, hebben we de activiteiten van onze stichting verbreed naar het inzamelen en transporteren 

van goederen naar Oekraïne.    
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2 Doel van de stichting 
Het doel van de stichting is in de statuten als volgt bepaald: 

 

Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel:  

1. Het samenbrengen van vraag en aanbod in de hulp aan Oekraïense vluchtelingen 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het onderbrengen van 

oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne bij gastgezinnen in de regio (met primaire behoeften zoals 

huisvesting, voeding, kleding en dergelijke) en hen ondersteunen bij het oppakken van hun 

leven in Nederland, evenals het ondersteunen van de gastgezinnen. Dit geschiedt in 

aanvulling op en in samenwerking met de formele instanties zoals de gemeenten. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Onder regio verstaan we de gemeenten Druten, Wijchen, West Maas en Waal en Beuningen. 

3 Onze visie 
Zoals aangegeven is de stichting in een gat gesprongen waar de bestaande instanties door 

onvoldoende capaciteit het eerder lieten liggen. Inmiddels zijn deze instanties zoals 

vluchtelingenwerk, Leger des heils en TakecareBNB, die onderling de handen ineen hebben geslagen, 

goed op stoom gekomen. Hierdoor hebben zij taken van onze stichting overgenomen en werken we 

goed samen.  

 

Wij blijven ons inzetten voor Oekraïners in onze regio. Daarbij gaat het erom hen op weg te helpen 

en te faciliteren in het vinden van hun eigen weg. Dat dit in Nederland goed lukt, blijkt ook wel uit 

recente landelijke cijfers die aangeven dat inmiddels meer dan 80% van alle Oekraïners in Nederland 

werk heeft gevonden. Ook bij de gastgezinnen blijkt dat zij steeds beter hun eigen weg kunnen 

vinden. In de appgroepen die wij faciliteren zien we mooie voorbeelden hoe men elkaar onderling 

weet te vinden, elkaar informeert en helpt.  

 

Zo beschouwd zou je kunnen zeggen dat het ultieme doel van de stichting is om zichzelf hopelijk op 

niet te lange termijn weer op te kunnen heffen. Echter voorlopig denken we met de stichting in een 

belangrijke behoefte te voorzien, juist in aanvulling op en in samenwerking met de formele 

instanties. De kracht van onze aanpak is de regionale inbedding. De vrijwilligers waaronder ook de 

bestuurders van de stichting hebben hun netwerken in de regio. De lijnen zijn kort en er kunnen snel 

zaken geregeld worden. Hierdoor zijn we als stichting in staat om snel en flexibel in te spelen op de 

behoeften van Oekraïense vluchtelingen en de bereidheid van bewoners om iets bij te willen dragen.  
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Ook met de gemeenten in de regio hebben we goede contacten tot stand weten te brengen en 

werken we actief samen. De gemeenten zijn voor de vluchtelingenopvang feitelijk de uitvoerende 

instanties onder regie van de veiligheidsregio waarbij ze de opdracht hebben om crisisopvang voor 

de eerste week en daarna vervolgopvang te organiseren. Daartoe kiezen de gemeenten voor het 

realiseren van grootschaligere opvangvoorzieningen zoals het inhuren van cruiseschepen (Druten), 

het ombouwen van leegstaande panden (het oude gemeentehuis in Wijchen en De Kikvors in West 

Maas en Waal) of het realiseren van semipermanente woonunits (Beuningen en Wijchen). 

 

De activiteiten van onze stichting zijn hierop aanvullend omdat wij ons juist op de kleinschalige 

opvang door gastgezinnen richten. Hoewel gemeenten hiervoor ook verantwoordelijk zijn, zien we 

dat de gemeenten de meerwaarde van onze stichting hebben ontdekt en daarom ook het belang zien 

om met ons samen te werken.  

 

Verder zijn wij ervan van overtuigd dat voor het behoud van draagvlak in de samenleving het 

onderbrengen van vluchtelingen bij gastgezinnen in aanvulling op de grootschaligere 

opvangvoorzieningen die de gemeenten creëren, cruciaal is. Hoewel gastgezinnen niet altijd een 

goed beeld hebben waar ze aan beginnen, verloopt het in onze regio over het algemeen uitstekend. 

Wij menen dat dit ook het resultaat is van de zorgvuldige screening en matching die wij toepassen. 

Wij bezoeken een kandidaat-gastgezin altijd met twee personen, gaan daarbij uitgebreid in gesprek, 

beoordelen de ruimte, nemen een checklijst door en maken daarvan een verslag. Met deze 

informatie zijn we in staat tot een goede match te komen tussen een gastgezin en vluchtelingen die 

soms alleen en soms in gezinsverbanden van 4 tot 6 personen onderdak zoeken. Na het plaatsen van 

vluchtelingen bij een gastgezin houden we contact en leveren we de nodige nazorg. 

 

Onze ervaring met de gastgezinnen waar wij mensen geplaatst hebben is, dat deze gezinnen zeer 

gemotiveerd zijn om er een succes van te maken. En in die situaties zijn wij er ook van overtuigd dat 

de kwaliteit van opvang in een gastgezin vele malen hoger is dan de grootschaligere 

opvangvoorzieningen die gemeenten kunnen bieden. 

 

Het is nogal een stap voor Oekraïense mensen om hun land te verlaten en hun heil te zoeken in een 

vreemd land met een andere taal, cultuur en gewoonten en ver weg van familie en vrienden. Veel 

beter is het daarom als mensen in hun eigen land kunnen worden opgevangen. We zien dagelijks de 

afgrijselijke beelden van nieuwe verwoestingen door de oorlog waardoor mensen huis en haard 

verliezen of moeten verlaten. We hebben daarom de missie van onze stichting verbreed van het 

opvangen van vluchtelingen in Nederland, naar het ondersteunen van mensen die trachten in 

Oekraïne te blijven. Deze ondersteuning bestaat uit het brengen van diverse goederen waaraan 

schreeuwend behoefte bestaat en het financieel ondersteunen van kleine, ondernemende 

initiatieven van mensen die op die manier hun land weer opbouwen en op zo ook hoop houden op 

een betere toekomst.  
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4 Onze missie 
Op basis van de hierboven beschreven visie is het onze missie om steun te bieden aan Oekraïense 

mensen die naar onze regio zijn gevlucht én de mensen die in Oekraïne zijn gebleven.  

 

Wat betreft de eerste groep gaat het erom hen en de gastgezinnen waar ze verblijven te helpen hun 

weg te vinden in de Nederlandse samenleving.  

 

Veel Oekraïense mensen kiezen ervoor om ook deze winter in Oekraïne te blijven onder steeds 

moeilijker omstandigheden en toenemende tekorten. Van onze contacten in Oekraïne krijgen we 

door waar met name behoefte aan bestaat. Onze inzet is erop gericht om donaties in geld en 

hulpgoederen te vragen en direct naar een lokale stichting in Oekraïne te brengen die ervoor zorgt 

dat de spullen terecht komen bij diegenen die het het hardst nodig hebben. En daarnaast is onze 

inzet er ook op gericht om kleinschalige, lokale opbouwprojecten te ondersteunen. 

 

Om dat te bereiken benaderen we in onze regio particulieren en bedrijven om te doneren in geld en 

goederen, zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte ter plekke.  Daartoe onderhouden we 

contacten met landelijke hulporganisaties (TakecareBNB, Vluchtelingenwerk, Leger des Heils en Rode 

Kruis) en de gemeentelijke overheden in onze regio (Beuningen, Druten, West Maas en Waal en 

Wijchen). Daarnaast publiceren we over onze activiteiten en de besteding ingezamelde gelden en 

goederen. 

 

Onze kracht bestaat uit de korte lijnen en ons regionale netwerk waardoor we zaken snel voor elkaar 

kunnen krijgen. 

 

Kernpunten van onze stichting: 

• In nauwe samenwerking met Oekraïense mensen hier én in Oekraïne 

• Direct inspelend op wat het hardste nodig is 

• Volledig draaiend op vrijwilligers, dus minimale overheadkosten, waardoor minimaal 80% 

van de donaties direct ten gunste komt van de Oekraïense mensen die het het meest nodig 

hebben  

• Kleinschalig, regionaal, snel schakelend en gebruik makend van een groot regionaal netwerk. 
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5 Activiteiten 
Hieronder beschrijven we 11 verschillende activiteiten van de stichting, die allemaal direct of indirect 

zijn gericht op: 

• Opvangen en ondersteunen van Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen in onze regio 

• Inzamelen en transporteren van hulpgoederen naar Oekraïne 

• Sponsoren van opbouwprojecten in Oekraïne 

 

Om de doelen van de stichting te realiseren lag vanaf maart t/m de zomer de focus op de volgende 

activiteiten:  

1. Leggen van het eerste contact met vluchtelingen die net in de regio zijn aangekomen of die 

onderweg zijn; 

2. Mobiliseren en screenen van burgers uit de genoemde gemeenten die als gastgezin willen 

fungeren of op een andere manier willen bijdragen; 

3. Vervolgens matchen van gastgezinnen met Oekraïense gezinnen die huisvesting zoeken en 

het bieden van een eerstelijns vorm van coaching tijdens het verblijf bij een gastgezin; 

4. Organiseren van sociale evenementen voor ontmoeting voor Oekraïners onderling en met de 

gemeenschap en in het verlengde daarvan ontwikkelen van mogelijkheden om deel te 

nemen in de gemeenschap bij sport & spel, hobby’s, muziek, cultuur, (taal)cursussen etc. 

De activiteiten 1 t/m 3 vergen nu nog maar beperkte aandacht omdat er (vooralsnog) weinig nieuwe 

vluchtelingen meer bijkomen en met name TakecareBNB dit van ons heeft overgenomen. Met 

betrekking tot activiteit 4 zijn in de regio inmiddels verschillende professionele welzijnsorganisaties 

actief zoals Meervoormekaar.  

 

Andere activiteiten waar we vanaf het begin en nog steeds druk mee doende zijn, betreffen: 

5. Samenwerken met gemeenten, welzijnsorganisaties, werkgevers/uitzendbureaus, scholen, 

gezondheidszorg en verenigingen en het maken van afspraken over hun rol/bijdrage naar de 

Oekraïners; 

6. Organiseren van sponsoring door bedrijven en particulieren door financiële of materiële 

donaties, denk aan de levering van kleding, computers, aanpassen huisvesting, deelname aan 

sportieve en culturele activiteiten; 

7. Bevorderen van de onderlinge contacten tussen Oekraïners en tussen gastgezinnen via het 

beheren van appgroepen; 

8. Onderhouden van contacten met de pers en het schrijven van artikelen om de samenleving 

geïnformeerd en betrokken te houden; 

9. Inrichten en onderhouden van een website en het up to date houden van de informatie op 

de website; 
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Vanaf het najaar 2022 zijn we volop bezig met de volgende activiteit: 

10. Inzamelen en transporteren van hulpgoederen voor vluchtelingen binnen Oekraïne. Daarbij 

gaat het om kleding, artikelen m.b.t. persoonlijke verzorging, medische artikelen, 

energievoorzieningen (zoals generatoren, powerbanks, etc.), gereedschap, elektrische 

apparaten (zoals magnetron, waterkokers, etc.) 

 

Wij werken samen met onze vrijwilligers die onder andere namens de door de Oekraïense overheid 

erkende stichting ‘Bilohirye’ van Oekraïne naar Nederland reizen om goederen die wij hebben 

ingezameld op te halen. Zij brengen deze naar een distributiecentrum in de stad Rivne in West-

Oekraïne. Van daaruit worden de goederen onder gezag van de Oekraïense overheid verdeeld over 

de mensen die het het hardst nodig hebben. Op onze website zijn foto’s en filmpjes opgenomen die 

een indruk geven hoe dit in zijn werk gaat. 

 

Naast Rivne beoordelen we ook andere distributiekanalen die kunnen helpen om de spullen zo snel 

en efficiënt mogelijk bij de mensen te krijgen.  

 

Onder andere Igor Maraduda rijdt één keer per maand met een volle bus naar Oekraïne en in 

december is Maurits Klaver (de voorzitter van onze stichting) meegereden om ter plekke te kunnen 

beoordelen hoe de distributie verloopt en vast te stellen waar de meeste behoefte aan bestaat.  

 

Inmiddels hebben we van een Nederlandse bank die niet met name genoemd wil worden een 

donatie van 17.500 euro ontvangen, waarvan we een betere en grotere transport bus op naam van 

onze stichting hebben gekocht die gebruikt wordt voor de transporten naar Oekraïne.  
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Vanaf 2023 oriënteren we ons op een mogelijke nieuwe activiteit, die als volgt is te omschrijven: 

11. Het ondersteunen van Oekraïners bij het weer opbouwen van hun land door het financieel 

en/of materieel sponsoren van specifieke door ons geselecteerde projecten in Oekraïne die 

de mensen weer hoop en perspectief bieden. Tijdens onze bezoeken dit jaar in Oekraïne zijn 

we erop gericht 1-3 projecten te selecteren die voldoen aan de volgende criteria: 

a. Het betreft het opzetten/weer opbouwen van een kleinschalige 

onderneming/vereniging 

b. Die nauw is verbonden met de lokale gemeenschap 

c. Die producten maakt/diensten verleent waarmee direct wordt ingespeeld op de 

noden van de gemeenschap (vb. bakker, sportclub, gezondheidscentrum, ...) 

d. Waar al gemotiveerde betrokkenen mee aan de slag zijn gegaan of plannen voor 

hebben ontwikkeld 

e. Die zonder ondersteuning van buitenaf niet van de grond komt 

f. Waarmee we met relatief weinig middelen, grote impact kunnen hebben voor de 

gemeenschap. 

Onze activiteit zal eruit bestaan om: 

a. Via onze contacten in Oekraïne projecten op te sporen die aan deze criteria voldoen 

b. Foto’s, interviews, filmpjes ter plaatse te maken om een goed beeld te krijgen en te 

kunnen geven van een project 

c. Het gebruiken van dit materiaal bij het opzetten van een specifieke op het 

projectgerichte inzamelingscampagne in onze regio in Nederland om gelden en 

specifieke benodigde goederen te verwerven 

d. Het onderhouden van de contacten ter plaatse en het inbrengen van onze bijdragen, 

desgewenst met ondersteuning van onze kant. 

6 Bestuur 
Het bestuur bestaat uit drie personen die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. 

• Maurits Klaver | Voorzitter 

• Rob Peters | Penningmeester  

• Sander Raaijmakers | Secretaris  

 

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld (beloning) voor hun bestuurswerkzaamheden. Het 

bestuur komt minimaal een keer per twee maanden bij elkaar.  
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7 Werkorganisatie 
De werkorganisatie wordt gevormd door een kernteam dat de operationele activiteiten van de 

stichting uitvoert volgens een afgesproken taakverdeling. Bestuursleden kunnen ook actief zijn als 

kernteamlid.  

 

Van elke deelregio (Beuningen, Druten, WMW en Wijchen) fungeert een ander kernteamlid als 

eerste contactpersoon voor vluchtelingen, gastgezinnen, gemeenten en instanties in die deelregio. 

Een van de kernteamleden is een Oekraïense vrouw die naar Nederland is gevlucht en van grote 

toegevoegde waarde is voor de stichting bij het onderhouden van directe contacten met 

tussenpersonen in Oekraïne, het inschatten van de situatie in het land en het ondersteunen bij de 

communicatie.  

 

Per deelregio fungeert een appgroep voor de gastgezinnen van betreffende deelregio die door de 

eerste contactpersoon van het kernteam wordt beheerd.  

 

8 Gedragscode 
De gedragscode is gepubliceerd op https://samenvooroekraine.eu/statuten-gedragscode-en-

beleidsplan/, en wordt hieronder herhaald. Het bestuur wil deze gedragscode in 2023 vernieuwen. 

 

8.1 Aannamebeleid  
Aanmelding van nieuwe vrijwilligers worden door het bestuur beoordeeld. Na een 

kennismakingsgesprek met de potentiële vrijwilliger wordt gevraagd om een VOG verklaring te 

overhandigen voor zover noodzakelijk voor de werkzaamheden die worden verricht (bijvoorbeeld het 

werken met gastgezinnen of gevoelige informatie). 

8.2 Gedragscode (vrijwillige) vrijwilligers 
Deze gedragscode heeft betrekking op het gedrag van de leden van het bestuur van de stichting en 

de vrijwilligers die actief zijn in het kernteam en eventuele andere vrijwilligers die ook via onze 

website worden voorgesteld. 

 

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers  

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van 

de stichting zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind 

vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden 

afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke 

grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers 

en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting 

voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee 

delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én 

vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van 

het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, 
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als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. 

Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.  

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:  

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig 

en gerespecteerd voelt.  

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn 

waardigheid aantast.  

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel 

noodzakelijk is.  

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van 

de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en – relaties tussen begeleider 

en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 

grensoverschrijdend gedrag.  

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.  

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend 

en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de 

kleedkamer of hotelkamer.  

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van 

ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat 

de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.  

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en 

bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken 

bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.  

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.  

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid 

van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van 

de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur 

aangewezen persoon.  

11. Onderlinge communicatie vind plaats op een respectvolle manier, altijd 1 op 1 proberen een 

situatie eerst op te lossen. Lukt dit niet dan neem je contact op met iemand van het bestuur. Via de 

whatsapp worden deze (discussies) gesprekken niet geaccepteerd.  

Grensoverschrijdend gedrag  

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en 

sanctiebeleid  

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-

verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de 

waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, 

beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of 

gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de 

bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden 
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gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De 

sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen 

door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende 

gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek 

van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. Deze gedragscode is vastgesteld door de 

leden van Samen voor Oekraïne (bestuur stichting). 

8.3 Aanvullend 

• Rekening houdend met AVG communiceren we geen persoonlijke informatie van 

vluchtelingen of gastgezinnen via de mail of app. We zorgen voor bescherming van 

(gevoelige) persoonlijke gegevens. 

• We gebruiken de mail of app alleen voor het uitwisselen van volstrekt neutrale informatie en 

het bevestigen van mondeling gemaakte afspraken. Discussies voeren we mondeling of via 

teams/telefoon en zeker als er enige emotie in het spel is, zullen we dat niet via de mail of 

app met elkaar communiceren. 

 

9 Communicatiekader  
Voor de communicatie met de buitenwereld bestaat binnen het bestuur de afspraak dat 

overeenstemming bestaat over de inhoudelijke kern van de boodschappen, de stijl en toon die met 

de buitenwereld gecommuniceerd wordt en dan met name de media en formele instanties. 

 

Verder is binnen het bestuur afgesproken wie, wanneer en onder welke voorwaarden met de 

buitenwereld communiceert. Maurits Klaver, de voorzitter, is hierin met name actief.  
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10 Financiën 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die daarbij 

horen zijn onder meer: 

a) Jaarlijks een begroting opstellen 

b) Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren 

c) Beheren van de gelden 

d) Besteden van de gelden. 

 

Peildatum 31 december 2022 bestaat het vermogen van de stichting uit: 

• Banksaldo: 16.085,73 Euro 

• Opel Vivaro transport bus ter waarde van 5.750 Euro (dagwaarde). 

• Overige inventaris 300 Euro 

 

Omdat de stichting nog maar net is opgericht en de werving van gelden ook pas is begonnen, en 

mede gezien de ontwikkelingen in Oekraïne is het niet mogelijk om nu al een zeer nauwkeurige 

prognose van inkomsten en bestedingen te maken. Wel zullen we voldoen aan het minimale 

criterium dat 90% van de donaties worden besteed aan het doel waarvoor de stichting is opgericht. 

Voor de overige 10% beperken we de bestedingen en onkosten zoveel als mogelijk. 

 

Wel hebben we hierbij een voorlopige begroting voor de komende maanden opgesteld. 

 

De uitgaven van de stichting zijn tot dusver beperkt, vooral doordat zoveel mogelijk activiteiten door 

vrijwilligers worden uitgevoerd, die daarvoor geen financiële vergoeding ontvangen. Zie hieronder de 

jaarrekening over 2022 met daarin de inkomsten en uitgaven van dat jaar. 

 

Voor sommige activiteiten zullen we niet ontkomen aan onkosten met name transportkosten naar 

Oekraïne (brandstof en verblijfskosten) en betaalde dienstverlening, zoals drukwerk, onderhoud 

website, huren ruimte voor bijeenkomsten en dergelijke. Voor 2023 hebben we daarvoor de 

begroting opgesteld als vermeld in hoofdstuk 10.2.  

 

Voor wat betreft reiskosten hanteren we dat de maximum onkosten zoals deze ook door de 

Rijksoverheid1 wordt gehanteerd, maar streven we naar een zo laag mogelijk bedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel-2020/financien/vergoedingen-en-toelagen/buitenlandse-
dienstreis/vergoeding-verblijf--en-bijkomende-kosten-buitenlandse-dienstreis 
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10.1 Jaarrekening 2022 
De jaarrekening zoals in dit beleidsplan opgenomen is gecontroleerd door een kascommissie 

bestaande uit Robert Paquay en Ruud van de Klok. Beide onafhankelijk en niet betrokken in het 

bestuur van de stichting. 

 

Activa     Passiva   

  Vaste activa 
  

  Eigen vermogen 
 

    Bedrijfsauto  €                   5.750,00  
 

    Stichting  €                22.135,73  

    Inventaris  €                      300,00  
  

 €                22.135,73   
 €                  6.050,00  

   

     

Vlottende activa 
  

Langlopende schulden 
 

    Debiteuren  €                               -    
 

    n.v.t.  €                               -     
 €                               -    

  
 €                               -         

Liquide middelen 
  

Kortlopende schulden 
 

    Bank  €                11.085,70  
 

    n.v.t.  €                               -    

    Spaarrekening  €                   5.000,03  
  

 €                               -    

    Kas  €                               -    
   

 
 €                16.085,73  

 
Crediteuren  €                               -        

 €                               -         

TOTAAL  €                22.135,73  
 

TOTAAL  €                22.135,73  
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10.2 Kostenbegroting 2023 
De kostenbegroting is opgebouwd naar de volgende categorieën: 

 

• Opvangen en ondersteunen van Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen in onze regio 

• Inzamelen en transporteren van hulpgoederen naar Oekraïne 

• Sponsoren van opbouwprojecten in Oekraïne 

• PR en communicatie 

• Interne organisatie/infrastructuur 

 

Kosten Begroting kosten 
2023 

Opvangen en ondersteunen van Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen in onze regio 
 

Vooralsnog verwachten we in 2023 voor deze activiteit geen kosten te maken. €                     - 

Inzamelen en transporteren van hulpgoederen naar Oekraïne 
 

Onderhoud transport bus €         1.500,00 

Vaste kosten bus (verzekering en wegenbelasting) €          2.100,00 

Brandstof + tol €         6.000,00 

Verblijfskosten €         2.400,00 

Sponsoren van opbouwprojecten in Oekraïne 
 

Voorlopig gaan we uit van 3 projecten dit jaar waarbij we voor gemiddeld 10.000 euro 
per project gaan sponsoren (details volgen later) 

 

PR en communicatie 
 

Huren van ruimte incl horeca voor bijeenkomsten met Oekraïners die onze regio bij 
gastgezinnen verblijven (1x per kwartaal) 

€         3.000,00 

Drukwerk (flyers, banner, ..) €             500,00 

Interne organisatie/infrastructuur 
 

Uitbouwen en onderhouden website €         1.000,00 

Kosten van cloudvoorzieningen voor veilige opslag van documenten €             500,00 

Kosten boekhoudprogramma €             180,00 

Boekhouding €             350,00 

TOTAAL €       17.530,00 

Onvoorzien 10% €         1.753,00 

EINDTOTAAL €       19.283,00 

 

  

  

http://www.samenvooroekraine.eu/


 
Stichting Samen voor Oekraïne 
Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Wijchen 

 
 

Stichting Samen voor Oekraïne | Kvk 86147625 | www.samenvooroekraine.eu | +31 (0)6 5333 2557 

 

10.3 Inkomstenbegroting 2023 
Voor wat betreft de inkomsten hebben we van de gemeenten begrepen dat zij geen subsidie 

verstrekken. Wat moeten het dan ook hebben van particuliere bijdragen en sponsoring door 

bedrijven.  

 

Opbrengsten Begroting 
inkomsten 2023 

Inmiddels gerealiseerde inkomsten van particuliere bijdragen en bedrijven (23-01-2023) €         1.062,00 

Verwachte inkomsten van particuliere bijdragen €         4.500,00 

Verwachte sponsoring door diverse bedrijven €       12.000,00 

Totaal €       17.562,00 

 

11 Werving van gelden 
Stichting Samen voor Oekraïne ontvangt haar inkomsten door middel van giften, die hoofdzakelijk 

worden gegeven door particulieren en bedrijven. Via een button op de website van de stichting kan 

worden gedoneerd. Het bestuur gaat de komende tijd werken aan een grotere bekendheid 

van de stichting en aan acties om het bedrag aan donaties te verhogen. 

 

12 Beheer en besteding vermogen 
De stichting heeft geen vermogen en ook niet de doelstelling om winst te maken en daar 

mee vermogen op te bouwen. De gedoneerde gelden worden zo volledig mogelijk besteed 

aan activiteiten voor de realisatie van de doelen van de stichting. Van reservering voor besteding in 

toekomstige jaren is (nog) geen sprake. Specifiek, zoals vermeld in hoofdstuk 11 wordt minimaal 90% 

van de inkomsten besteed aan de doelen van de stichting. 
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