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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van stichting Tabitha te Ridderkerk voor de jaren 2020 –
2024. In dit plan legt het bestuur verantwoording af van het tot nu toe gevoerde beleid
en geeft ze aan wat, als God het geeft, voor de komende jaren de lijn zal zijn waarlangs hulp aan christenen in Oost-Europa zal worden geboden. We willen met dit plan
aan onze achterban duidelijk maken wat we willen doen in de komende periode en hoe
we onze doelen willen bereiken.
Er is nog steeds een grote vraag naar bijstand uit de landen van Oost-Europa omdat
ondanks de economische vooruitgang het armere deel van de bevolking hier veel minder van profiteert dan gemiddeld.
Mede door de goede economische vooruitzichten zijn de inkomsten van onze stichting
tot en met 2018 redelijk op peil gebleven. In 2017 zijn de inkomsten uit verkoop van
snoep en huishoudelijke accessoires echter weggevallen. Om de inkomsten op peil te
houden zullen we andere inkomstenbronnen moeten vinden. Eén van die bronnen is
het houden van concerten.
We weten ons als christelijke stichting afhankelijk van de zegen van de Heere en zullen
daarom bij alles wat we doen voortdurend Zijn Leiding inroepen. We zien het werk van
onze stichting als middel in Zijn Hand en mochten in de afgelopen periode zegen op
ons werk zien.
In die afhankelijkheid willen we ook de komende tijd aan de slag gaan, opdat Zijn
Naam de eer mag ontvangen en dat ons werk middel mag zijn tot uitbreiding van Zijn
Koninkrijk. We zijn dankbaar dat vele christenen in onze gemeenten in gebed en daad
achter ons werk staan en hopen dat ze dat ook in de toekomst zullen doen.
Door het bestuur van stichting Tabitha vastgesteld.
Ridderkerk, 28 november 2019
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Doelstelling stichting en de wijzigingen in aanpak
Stichting Tabitha is in 1995 ontstaan als voortzetting van stichting ‘de ondergrondse
kerk’ te Ridderkerk die in 1973 was opgericht. De stichting heeft altijd tot doel gehad
hulp te bieden aan christenen in Oost-Europa. Aanvankelijk ging het om landen die lagen achter het z.g. IJzeren Gordijn. Het was in die periode soms heel moeilijk om onze
contacten te bereiken vanwege de vijandige houding van het communisme tegen christenen en christelijke gemeenten. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 is het gelukkig mogelijk om ongehinderd naar en in Oost-Europa te reizen en daar contacten te
leggen met christelijke gemeenten en individuele christenen.
Het werkterrein was in het begin vooral het land Hongarije, maar inmiddels is onze
aandacht met name gericht op Roemenië en Oekraïne. Werden de hulpgoederen in de
beginjaren van ons werk vooral in kleine hoeveelheden bij predikanten afgeleverd, die
ze doorgaven aan hun gemeenteleden, tegenwoordig zijn we in staat de hulpgoederen
in grotere hoeveelheden te vervoeren, soms via eigen vervoer maar sinds 2000 vooral
door gebruik te maken van reguliere internationale vervoerders. Hadden we aanvankelijk vooral het oog gericht op het geestelijk welzijn van onze christelijke naaste door
het brengen van Bijbels en christelijke lectuur, nu is de diaconale hulp in diverse vormen het speerpunt van ons beleid.
Volgens de statuten is het doel van Stichting Tabitha: “Het verlenen van hulp aan
christenen in Oost-Europa” Wij baseren ons met name op hetgeen wij lezen in Galaten
6 : 10 (en als zodanig ook is verwoord in de statuten van onze stichting): ‘Laten wij
dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.’ In de afhankelijkheid van de Heere en door ondersteuning van
veel vrijwilligers en financiële hulp hopen we in staat te zijn ook in de toekomst dit
werk te mogen blijven doen.

Algemene uitgangspunten van beleid
Voor het uitvoeren van ons werk hebben we de volgende uitgangspunten:
1. Als eerste uitgangspunt willen we als stichting hulp bieden die direct ten goede
komt aan de individuele christenen of aan christelijke gemeenten. Daarom onderhouden we een aantal vaste contacten met predikanten en christenen in Roemenië
en Oekraïne. Via hen komen we in contact met diverse grotere en kleinere projecten.
2. Verder willen we er voor zorgen dat de gelden en goederen die ons worden geschonken ook zoveel mogelijk direct bij de betrokkenen aankomen. We proberen
onze kosten zo laag mogelijk te houden en leveren goederen het liefst persoonlijk
bij de betreffende christenen af. Donaties in geld worden zoveel mogelijk giraal
verwerkt.
3. Ten derde streven we ernaar dat de ondersteuning van individuele christenen of
kerkelijke groeperingen in de vorm van incidentele projecten plaats vindt. Dat betekent, dat de geboden hulp eindig moet zijn. Dus dat we voor een bepaalde periode een project ondersteunen en daarna bezien of de christenen daar zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun project of een deel ervan. Stichting Tabitha kan dan weer aan andere projecten prioriteit geven. Deze werkwijze lijkt
enigszins tegenstrijdig, maar de achtergrond van deze gedachte is, dat je eigenlijk
als westerse hulpverleningsinstelling op termijn overbodig moet worden. Bij ondersteuning in Oost-Europese landen bestaat nl. de neiging, om daarmee door te blijven gaan. Er is immers veel hulp nodig en de mensen zijn arm. Maar dat betekent
dat de mensen en organisaties daar afhankelijk van West-Europese organisatie
worden en blijven. Het gaat er bij onze hulp nu juist om de mensen daar te stimuleren tot eigen initiatieven. Dat is een lastige materie, omdat het tonen van eigen
initiatieven niet paste binnen de communistische opvatting. Hoewel in de voormalige Oostbloklanden duidelijk meer westers wordt gedacht is het bij sommige groepen mensen het nemen van eigen initiatief toch nog wat minder sterk ontwikkeld.
Om dit algemene beleid gestalte te geven willen we samenwerken met andere organisaties in Nederland en personen in de voormalige Oostbloklanden die blijk geven visie
te ontwikkelen voor een goede aanpak van de problemen ter plaatse. Deze personen
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zijn vaak een inspiratiebron voor hun omgeving. Stapje voor stapje kan dan worden
gewerkt aan de ontwikkeling van het land, de christelijke gemeente en de leefomstandigheden van individuele christenen.
We willen in de periode van dit beleidsplan zowel aandacht besteden aan enkele vaste
projecten en enkele incidentele projecten. Ondersteuning van de grotere projecten gebeurt op basis van langlopende afspraken. Indien we voldoende financiële middelen
hebben is er ruimte voor ondersteuning van incidentele projecten. Dit laatste wordt per
situatie bekeken.
Het betreft de volgende vaste projecten:
1. Het ondersteunen van het christelijk onderwijs in Oekraïne zoals dat mede wordt
vormgegeven in het Nagybereg Református Licéum.
2. Het inzamelen van kleding voor een tweedehands kledingproject in Roemenië.
3. Het ondersteunen van naschoolse opvang voor zigeunerkinderen in Nagybereg,
Oekraïne en Valea lui Mihai, Roemenië.
4. Het ondersteunen van enkele kindertehuizen in Roemenië.
5. Het ondersteunen van enkele ouderenclubs in Roemenië.
6. Het ondersteunen van christelijk jeugdwerk in Roemenië.
En de incidentele projecten:
1. Ondersteuning van pastoraal werk onder verslaafden in Roemenië.
2. Ondersteuning bij bijzondere noden.

Achterban en financiële ondersteuning
Stichting Tabitha is ontstaan binnen de Ned. Herv. Wijkgemeente van RidderkerkDorp maar door de jaren heen is de achterban te vinden in de meeste Ridderkerkse
wijkgemeenten met Hervormde achtergrond. Door regelmatige voorlichting en diverse
jaarlijkse acties hebben we een trouwe achterban die de financiële bijdragen levert
waardoor wij ons werk kunnen doen. Ook via de centrale diaconie van de herv. gemeente te Ridderkerk krijgen we een jaarlijkse financiële ondersteuning.
De stichting heeft het beleid om een financiële buffer te hebben ter hoogte van de
waarde voor 1 jaar aan toegezegde ondersteuning.
De jaarlijks binnenkomende donaties worden ook weer ieder jaar uitgegeven aan ondersteuning waarbij, door een strakke budgettering, de uitgaven van de stichting in de
hand gehouden worden.

Visie en doelstellingen bij de concrete uitvoering van onze hulpverlening
Inleiding
Visie en doelstellingen bij de concrete uitvoering van onze hulpverlening
Na de val van het communisme is in Oost-Europa zeer geleidelijk een omslag in het
denken gekomen. Dit is bij het jongere deel van de bevolking begonnen en dringt nu
ook door tot het oudere deel. De laatste jaren zijn er ook steeds meer ouderen die
werk zoeken in het buitenland en daar voor een aantal maanden werk vinden. Hierdoor
neemt de armoede geleidelijk wat af. Bij afname van de armoede treden er echter andere problemen op zoals bijvoorbeeld ongebreideld gebruik van internet bij de jeugd.
Door het afnemen van de armoede vermindert ook de vraag voor ondersteuning bij diaconale projecten enigszins. Wel blijft educatie een heikel punt. De verwachting is dat
er een verschuiving zal optreden van diaconaal naar educatie, dus opleiding van vooral
de jeugd waardoor zij een grotere kans hebben op een baan en een betere toekomst
op kunnen bouwen.
De prijzen zijn de afgelopen jaren danig gestegen terwijl de lonen niet in gelijke pas
bleven. Door de overheden wordt het nu opgelegd de arbeidslonen te verhogen zodat
inkomen beter aansluit bij de ontwikkeling van de prijzen. Hierdoor ontstaat nu de situatie dat voor hetzelfde werk binnen de projecten die Stichting Tabitha ondersteunt
meer geld nodig is. Wij zullen ons moeten beraden hoe daar een oplossing voor gevonden kan worden.
Doelstellingen concrete hulpverlening
a. Financiële ondersteuning in het kader van een hoger doel.
Tabitha zet haar financiële middelen in een breder kader; we willen graag ons als
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hulporganisatie op termijn overbodig maken: de christelijke gemeenten of organisaties moeten op den duur selfsupporting zijn. Gezien de ontwikkelingen in de betreffende landen op dit moment, lijkt dit punt nog ver weg, maar ons streven is er
wel altijd op gericht. Daarom wordt gekeken of de verschillende projecten waarvoor
financiering wordt gevraagd passen in onze visie dat: a. de betreffende christenen
op termijn zelf voor de financiering kunnen zorgen en b. of ze mede een bijdrage
leveren aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
We proberen daarnaast de plaatselijke (landelijke) economie te stimuleren door zoveel mogelijk gevraagde goederen in het bewuste land te (laten) kopen en niet te
vervoeren vanuit ons land. Dat zorgt er bovendien voor dat we minder zelf hoeven
te transporteren.
Overigens hebben we in de achterliggende jaren geleerd dat de overwegingen bij
de betreffende (financiële) hulpvragen vaak in Oost Europa anders worden geïnterpreteerd dan in het Westen. M.a.w. onze overwegingen zijn niet altijd valide om de
vragen van onze medechristenen uiteindelijk te beoordelen. We moeten zorgen
voor betrouwbare partners en daarna uitgaan van hun goede bedoelingen. Dat
vraagt veel gestructureerd overleg met onze contacten ginds. Dit is een voortdurend punt van aandacht.

Doelstelling 1:
we willen structureel overleg met onze contactadressen in Oost-Europa opbouwen
en onderhouden om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en de ontwikkelingen daar en om bovendien onze visie op hulpverlening werkelijk gestalte te geven: projecten zijn eindig.

b. Diaconale projecten krijgen de voorrang.
We menen dat diaconale projecten om meerdere redenen de voorkeur van onze ondersteuning verdienen.
Ten eerste wordt de christelijke hulpverlening het meest gediend door vanuit de
christelijke bewogenheid met (het heil van) de naaste daar ondersteuning te geven
waar het juist het meest nodig is. Dus de armsten in de samenleving met een
christelijke achtergrond, zij die niet in staat zijn op eigen kracht bepaalde financiële
uitgaven te doen, kunnen op onze steun rekenen, mits hun verzoek om hulp voldoende is onderbouwd en is gezet in een breder perspectief.
Ten tweede is een diaconaal project veelal geleid vanuit een kerkelijke organisatie.
In een dergelijke organisatie zullen met name de mensen met visie op de toekomst
van hun christelijke organisatie de leiding hebben. Met hen is het eenvoudig onderhandelen indien dat nodig is. We sluiten dan ook overeenkomsten af met christenen die instemmen met onze visie en overtuiging.
Ten derde kunnen in projecten diaconale elementen worden benoemd. Zo wordt de
hulp aan het onderwijs in Oekraïne vooral ook gezien als een vorm van ondersteuning van arme christelijke ouders die zonder onze hulp niet in staat zouden zijn om
hun kinderen bijles en/of voortgezet onderwijs te laten volgen.

Doelstelling 2:
We willen tijdens de looptijd van dit plan de nadruk leggen op de diaconale aspecten van de hulp, ondersteuning in de kosten voor onderwijs en slechts in incidentele gevallen bouwprojecten ondersteunen.

c. Kleinschalige projecten.
We zien als stichting tot nu toe een vrij stabiele inkomstenstroom terwijl het uitgavenpatroon door stijgende salaris- en energiekosten bij onze projecten stijgen.
Onze achterban is aan het krimpen en de verwachting is dat de inkomstenstroom
daardoor in de toekomst verder zal dalen. Dat betekent dat we als bestuur voor de
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afweging staan of we wel of niet een nieuw hulpverzoek kunnen honoreren. We
kiezen voor een klein aantal projecten. Projecten hebben een zeker tijdigheid, een
begin en een eindtijd. Ons stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers en ook vanwege de beheersbaarheid is het nodig niet teveel projecten te verzorgen.
We willen de keus van onze hulp dus zeker ook laten beïnvloeden door een zekere
tijdigheid van een bepaald project. Dat laatste is overigens nog lastig, want de financiële toestand van de diverse organisaties in Oost Europa is vaak zwak en instabiel. Ook krijgen kleine projecten vaak weer een ander vervolg zodat het voor de
hand ligt dat ook daar weer ondersteuning voor wordt gevraagd. Wel streven we er
naar te stoppen met financiële hulp als ons contact, soms na aandrang onzerzijds,
in staat is (het grootste deel van) de financiën zelf op te brengen.
Daarnaast willen we ons niet bezig houden met projecten die of te groot van omvang zijn, of vooral gericht zijn op het financieren van salarissen. Dit laatste zorgt
nl. per definitie tot een langdurige verbintenis, waardoor ondersteuning van andere
projecten niet kan worden overwogen.
Vervolgens streven we er naar de economie van het betreffende land te stimuleren
door waar mogelijk plaatselijke bedrijven zaken te laten uitvoeren of juist daar producten te (laten) kopen.
Tenslotte kan deze aanpak zekerheid voor onszelf geven, dat we aan onze toezeggingen kunnen voldoen. Dit betekent voor onze christelijke vrienden dus ook een
tijdsperiode waarvoor ze zekerheid hebben dat er ondersteuning is.
Vanwege de overzichtelijkheid van ons werk kiezen we voor
- enkele hoofdprojecten en enkele kleinere projecten
- ondersteuning van christelijk onderwijs en diaconale hulp

Doelstelling 3:
We blijven samenwerken met de vertegenwoordigers van de Hongaars gereformeerde kerk in Oekraïne en Roemenië, met de school in Nagybereg, ondersteuning
in bijles en naschoolse opvang in Nagybereg, met CE Basilea Prodcom srl, met Asociatia Pro Christo et Ecclesia beiden in Tirgu Mures, Stichting Rekab in Valea lui Mihai
en Kerub in Abod.

d. Eigen financieel beleid
Onze visie op het beheer van de door onze donateurs geschonken gelden is, dat we
in principe al het ontvangen geld weer zo snel mogelijk in projecten in Oost Europa
investeren.
Er wordt een vijf-jaren-basisbegroting gemaakt die jaarlijks kan worden bijgesteld
indien de ontwikkelingen bij de lopende projecten of de inkomstenstroom daar aanleiding toe geven. Aan het begin van elk kalenderjaar (bij een school een schooljaar)
wordt aan onze contacten in Oost-Europa medegedeeld hoeveel ondersteuning zij in
het lopende jaar kunnen verwachten. Door deze afspraken achten wij het noodzakelijk een financiële buffer van één jaar toezeggingen te hebben om ook bij geen of
weinig inkomsten toch nog aan de jaarlijkse toezegging te kunnen voldoen.
De inkomstenstroom van de laatste 6 jaren is als volgt weer te geven:
Giften particulieren/kerken
Diverse acties
Nader gespecificeerd:
Opbrengst verjaardagfonds
Opbrengst winterfair
Opbrengst eindejaarsverkopen
Opbrengst concerten
De acceptgiro-actie jaarlijks in mei en december is tot nu toe goed voor een fors deel
van de giftenstroom. Het is van groot belang deze inkomstenbron in stand te houden.
Een accuraat adressenbeheer met zoveel mogelijk uitbreidingen is hiervoor zeer belangrijk.
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Een positieve ontwikkeling voor onze inkomsten is de in 2011 gestarte Winterfair.
Deze activiteit wint jaarlijks aan populariteit.
Naast de inkomsten wordt deze dag als samenbindend en als promotie voor onze
achterban ervaren. Tevens hebben we hierbij de gelegenheid om onze achterban
kennis te laten maken met onze contactpersonen van de diverse projecten. Dit wordt
van beide kanten als zeer positief ervaren.
De overige inkomsten geven een dalende tendens te zien. Eventuele ruimte in een
toename van de inkomsten moeten met name worden gezocht in de opbrengsten
van de acties.
De kledingtransporten worden door de ontvangers betaald.
We proberen de kosten die we maken als stichting zo laag mogelijk te houden en
zoveel mogelijk van de giften direct ten goede te laten komen aan de projecten.
De directe kosten bestaan uit uitgaven voor advertenties, drukwerk en kosten voor
de bezoeken aan onze contacten in Oost-Europa. De laatste 6 jaren zijn deze kosten
een krappe 10% geweest.

Doelstelling 4:
Het streven is de kosten zo minimaal mogelijk te houden, d.w.z. niet boven de 10%,
maar wel als stichting professioneel over te komen.

Tabithaverkoopruimte
De Tabithaverkoopruimte is enkele jaren geleden gesloten. De restanten van de
voorraad worden nog op diverse actiemarkten verkocht.
Een deel van het wegvallen van de inkomsten wordt nu gecompenseerd met het
organiseren van concerten.
Financiële buffer
Het stichtingsbestuur heeft besloten een financiële buffer, inclusief het eigen vermogen, aan te houden ter hoogte van één jaar toegezegde ondersteuning. Dit om
bij onverhoopt wegvallen van (een deel) van de inkomsten de continuïteit van de
stichting en daarmee van hulpverlening op korte termijn te waarborgen. In het geval er voor onze lopende projecten reserveringen nodig zijn vanwege b.v. (groot)
onderhoud bij een van onze partners, zullen we een aantal jaren reserveringen plegen en die zowel naar onze vrienden ginds als naar onze achterban bekendmaken.
Om onze financiële doelen te realiseren zullen we de bestaande acties en fondswervingen consolideren, en daarnaast zoeken naar andere vormen van fin. ondersteuning.

Doelstelling 5:
We gaan onze financiële positie naar de hoogte van één jaar toegezegde steun terugbrengen, en daarna te consolideren door concreet het volgende te realiseren:
- In-stand-houden van de inkomsten door (nieuwe) acties
- Uitbreiden van het bestand van donateurs
- Meer structurele ondersteuning via bedrijven
- Kosten worden zoveel mogelijk op een laag peil gehouden

Controle van projecten
We gaan bij onze ondersteuning uit van het idee dat we beter enkele overzichtelijke niet
te grote projecten kunnen helpen dan veel kleine projecten of juist één groot project te
ondersteunen.
De volgende projecten zullen in deze beleidsperiode structureel worden ondersteund:
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-

Middelbare school te Nagybereg, Oekraïne. (indien nodig)
Naschoolse opvang zigeunerkinderen en evangelisatie in Nagybereg, Oekraïne.
2 kindertehuizen in Tirgu Mures, Roemenië.
Tweedehands kledingproject in Tirgu Mures, Roemenië.
Naschoolse opvang zigeunerkinderen in Valea lui Mihai, Roemenië.
Kindertehuis in Abod, Roemenië.
Granny project in Tirgu Mures en Oradea (Elisabethclub).
Diaconaal werk onder de jeugd in Tirgu Mures.

Hiernaast kan jaarlijks, afhankelijk van de inkomsten, aan kleine projecten eenmalig
een gift worden gegeven.
We vragen onze contacten periodiek een financiële verantwoording van de besteding
van de geschonken gelden.

Doelstelling 6:
Controle bij besteding van de financiële ondersteuning van Tabitha zal zich toespitsen
op
o Goede controle over de besteding van de geschonken gelden door onze partners in Oost-Europa.
o Werken met begrotingen en plannen voor een langere termijn.
o Tegengaan van ad hoc vragen.

Contacten met derden
Binnen de landen in Oost-Europa zijn veel stichtingen vanuit Nederland aan het werk.
Meestal zijn dat groepen of kerkelijke gemeenten die vrij individueel aan de slag zijn.
Ook onze stichting is zelfstandig en wil graag de eigen visie en werkwijze toepassen en
niet gehinderd worden door allerlei besturen die van bovenaf richtlijnen opleggen.
Toch ontkomen ook wij er niet aan om van tijd tot tijd samen te werken met andere
stichtingen die projecten ondersteunen die zijn gekoppeld aan onze projecten. Zeker
als onze inkomsten dreigen terug te lopen.
Voor de continuïteit van onze projecten betekent het voor ons, dat we samenwerking
zoeken met anderen.
Gelet op onze belangen ligt het voor de hand dat we meer samenwerking zoeken met
de landelijke stichting Hulp Oost-Europa (HOE) te Barneveld. In het kader van de ondersteuning van het christelijk lyceum in Nagybereg zijn er nl. raakvlakken met het
werk van HOE bij zusterscholen in Oekraïne. Verder maken we nu al gebruik van het
eigen transport van de HOE om onze materialen naar Oekraïne te vervoeren.
Daarnaast zijn er contacten met de stichting Gipsy Mission uit Scherpenzeel omdat enkele projecten van hen in dezelfde omgeving worden uitgevoerd als die waar onze
stichting bij betrokken is. Tevens hebben we enkele projecten die we gezamenlijk uitvoeren. We willen met de huidige contacten verder gaan en waar mogelijk met hen samenwerken. Er wordt op dit punt een gematigd actief beleid gevoerd.
Doelstelling 7:
Toekomstig beleid is er mede op gericht om de voortzetting van projecten te garanderen; dat zou er toe kunnen leiden dat we nauwer contact zullen gaan onderhouden met andere stichtingen die in hetzelfde gebied werkzaam zijn.

Transport
Door onze stichting worden per jaar diverse transporten van hulpgoederen naar Roemenië en Oekraïne verzorgd.
concrete werkzaamheden:
Roemenië:
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-

-

Vanaf 2013 wordt het regelen van de transporten door de afnemer verzorgd.
Wij geven aan dat er een vrachtwagen nodig is en de afnemer regelt en betaalt
de transporteur. Wij maken de factuur in vijfvoud en zorgen dat de documenten
bij de vervoerder en de afnemer terechtkomen.
Het mobiliseren van een laadploeg en het begeleiden van het laden.
Eventuele problemen van de mensen die zich bezighouden met het inzamelen
van de kleding zo veel mogelijk proberen op te lossen. Hieronder valt ook de
zorg voor de opslagplaats van de ingezamelde kleding.

Oekraïne:
- Het verzorgen van de aanschaf van de hulpgoederen, het verzamelen van de te
transporteren goederen, contacten leggen met de huidige vervoerder (HOE),
transport naar de HOE plannen, ladinglijst (indien van toepassing) met onderliggende facturen verzorgen en overdragen aan vervoerder en communicatie (met
betrekking tot het transport) tussen de Stichting en de school verzorgen.
- Het verzorgen van het verzoek aan de schoolleiding om de school te kunnen bezoeken.
Beleid t.a.v. Transport
Het vervoer van de goederen naar onze contacten zal in de komende tijd blijven bestaan. Wel zullen we blijven zoeken naar de meest efficiënte manier van vervoer.
Daarbij moet samenwerking met deskundigheid van andere organisaties niet uit de
weg worden gegaan.
Hoewel sporadisch, soms worden er nog goederen gebracht die ook daar te koop zijn.
Indien de goederen daar aangeschaft kunnen worden, wordt de economie ter plaatse
ondersteund. Derhalve dient er kritisch naar de verzoeken voor het aanleveren van
West-Europese artikelen gekeken te worden.

Doelstelling 8:
Ons beleid t.a.v. transporten zal meer en meer gericht zijn om de transportkosten te
verminderen:
- voor Roemenië zal dit betekenen dat we het regelen en betalen van de transporteur rechtstreeks door de afnemer zullen laten geschieden.
- voor Oekraïne betekent dit het continueren van samenwerking met stichting
HOE voor het transporteren van goederen.

Incidenteel beleid bij acute nood: wat wordt op onze weg geplaatst
Soms wordt ons onverwacht gevraagd om bij acute nood in te springen. Voor ondersteuning
hierbij worden de volgende overwegingen betrokken.

-

wordt altijd in bestuur overwogen
kleine financiële bedragen
weinig tijd kosten
totaalbedrag afbakenen

Verantwoording, P.R. en communicatie
Jaarlijks vindt een controle van de boekhouding van de stichting plaats. De stichting
legt in een jaarverslag verantwoording af van het gevoerde beleid. Daarnaast wordt via
Kerkelijk Contact van tijd tot tijd weergeven wat is ontvangen voor het verjaardagfonds.
Stichting Tabitha heeft een eigen website waarop regelmatig berichten, reisverslagen
e.d. zijn te vinden.
Van tijd tot tijd wordt via de wijkbladen informatie doorgegeven, evenals via de diverse bijlagen bij de acceptgiroacties.
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Gezien het feit dat onze achterban kleiner lijkt te worden is het van belang ons te bezinnen op de uitbreiding daarvan.

Doelstelling 9:
In de komende tijd zullen we meer werk maken van het informeren van de achterban
door de informatievoorziening te vergroten en uit te breiden naar andere wijkdelen.

Afsluiting
Stichting Tabitha zal op basis van het beleidsplan een meerjarenbegroting opstellen en
die jaarlijks evalueren en op basis van de evaluatie de begroting jaarlijks bijstellen, indien nodig.
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