
Beleidsplan. 

In dit beleidsplan legt de “Stichting Caritas Oost Europa Schijndel” haar beleidsvoornemens vast. 
 
De stichting is d.m.v. een notariële akte opgericht op 6 mei 1992 en laatstelijk herzien op 20 maart 2014 en  
ingeschreven bij de K.v.K. onder no. 41084815. 
Erkend als ANBI  SIRN/Fisc. No.  8018.11.806 
De stichting wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur. 
 
Het  door de stichting te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het 
bedrag van de aan haar ter beschikking gestelde gelden. 
Indien deze factoren wijzigen, zal de stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te 
passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch. 
 
Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire 
doelstellingen. 
 
Doelstelling. 

De stichting heeft ten doel: Het lenigen van in materiële nood verkerende inwoners in Oost Europa of 
zogenaamde derdewereld en/of ontwikkelingslanden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. Het bijeenbrengen van hulpgoederen als kleding, huishoudelijk apparatuur, schoenen, speelgoed en 
dergelijke alles in de ruimste zin des woords. 
b. Het verzorgen van de nodige transporten naar de bestemming(en). 
c. Het verdelen van de hulpgoederen aan mensen, scholen of instellingen ter plekke. 

Werkzaamheden. 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
a. Het bijeenbrengen van hulpgoederen als kleding, huishoudelijk apparatuur, schoenen, speelgoed en 
dergelijke alles in de ruimste zin des woords. 
b. Het verzorgen van transporten naar de plaats van bestemming 
c. Het financieel ondersteunen van gerichte projecten voor zover dat in hun vermogen ligt. 
d. Het inzamelen van gelden t.b.v. de onder a,b,c genoemde punten. 
 
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstelling. 

Bestuur. 
 
Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen: 
* Cornelis Theodorus Klaver.  Voorzitter. 
* Joannes Adrianus Marinus  Secretaris/Coördinator hulpgoederen. 
* Jan Eduard Franciscus Eijmberts Penningmeester. 
* Franciscus Adrianus Smits  Bestuurslid. 
 
Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden vermeld op de 
website. 
Het bestuur houdt de stichting in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen om de 
doelstelling van de stichting ui te kunnen voeren. 
Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. 
 
 



Werving van gelden. 

De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit: 
* Subsidies en donaties 
* Schenkingen, giften, erfstellingen en legaten. 
* Alle andere verkrijgingen en baten. 
 
Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en beneficiair worden aanvaard. 

Beheer van de financiële middelen. 
 
De stichting beheert haar vermogen door het aanhouden van bankrekeningen. 
Er wordt geen geld in risicodragende producten belegd. 
Er zal een jaarlijkse kascontrole plaatsvinden. 
 
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. 

Besteding van de gelden. 
 
De taak van het bestuur bestaat er vooral in om ervoor te zorgen dat er voldoende geld besteedt wordt aan 
de in de statuten genoemde doelstelling. 
De financiën zijn voor de stichting een continu punt van aandacht. Het bestuur wil dat het beschikbare geld 
zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling plaats vindt. 

Overige informatie. 
 
De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie/taak gemaakte kosten. 
 
De stichting heeft een website:  www.caritasschijndel.nl 
 
Voor meer informatie over de stichting kan contact worden opgenomen via: info@caritasschijndel.nl of 
met een van de bestuursleden. 
 
w.g. 
C. Klaver  (voorz.)          J. Marinus   (secr.)           J.Eijmberts   (penningm.)          F. Smits   (bestuurslid).  
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