
BELEIDSPLAN STICHTING DOROTTY OEKRAINE 2015-2017 

 

1. Doel stichting 

 

De Stichting Dorotty Oekraïne (hierna te noemen Dorotty) heeft als doel het geven van 

kleinschalige, concrete en directe hulp aan mensen en instellingen in de Oekraïne met een 

acuut probleem. 

 

2. Doelstelling van Dorotty 

 

Het geven van hulp is het doel van de stichting. Dorotty heeft als doelstelling dat jaarlijks één 

á twee grotere projecten worden opgepakt. Te denken valt daarbij aan projecten die maximaal 

€ 5.000 bedragen (opknappen woning, aanleggen gas, water en/of elektriciteit). Daarnaast 

wordt er directe hulp verleend aan een aantal kleinere projecten, afhankelijk van het aanbod. 

 

3. Selectie projecten 

 

De projecten waaraan hulp wordt verleend worden aan ons voorgedragen door Peter Bardosh 

uit Beregovo en door Elizabeth Filé uit Astély. Vanuit hun werk komen zij met gezinnen en 

instellingen in aanraking die hulp goed kunnen gebruiken. De bestuursleden van de stichting 

bepalen of een project gesteund gaat worden. 

Tijdens de bezoeken aan de Oekraïne, twee maal per jaar, kunnen de kleine projecten a la 

minuut opgepakt worden. De afvaardiging van Dorotty heeft daarvoor toestemming van de 

bestuursleden. 

 

4. Financiën 

 

De financiën worden beheerd door de penningmeester. Daartoe wordt er een financiële 

administratie bijgehouden, waaruit de herkomst en de bestedingen van de stichtingsgelden 

duidelijk naar voren komt.  

 

De middelen waarover de stichting kan beschikken worden bijeengebracht door giften van 

sponsoren en donateurs. Daarnaast probeert Dorotty door middel van acties extra inkomsten te 

genereren. 

 

5. Beloningsbeleid 

 

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Dorotty Oekraïne. 

Het beloningsbeleid ziet daarom alleen toe op de beloning van bestuursleden en overige 

vrijwilligers. 

Geen van de bestuursleden of vrijwilligers ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor 

de verrichte werkzaamheden ten behoeve de stichting. 

 

6. Opheffing van de stichting 

 

Indien het bestuur besluit de stichting op te heffen zullen de eventueel overgebleven middelen 

geschonken worden aan een stichting met hetzelfde doel als Dorotty.  

  


