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Beloningsbeleid
Buiten de vergoeding van de door hen gemaakte kosten, ontvangen de bestuursleden geen beloning
voor hun diensten aan de stichting.

Beleidsplan Stichting Care Foundation
1. Lengte en geldigheidsduur
Care Foundation wil tot 2020 blijven groeien in kwaliteit van de hulpverlening. Dit houdt in dat
longtermers gestimuleerd worden om te ontwikkelen om hun werk steeds beter te kunnen doen.
Ook zullen plaatselijke instanties en initiatieven een grotere plek krijgen binnen het werk wat Care
Foundation in Târnăveni en Chinari doet, denk aan activiteiten ter bevordering van integratie van
Roma of activiteiten van christelijke aard. Het bestuur dat in 2017 aantreedt zal werken aan een
vernieuwd beleid, waarmee de continuïteit van de doelstellingen worden beschermd. Een onderdeel
hiervan zal ook zijn dat het bestuur stappen onderneemt om voldoende financiën te mogen
ontvangen, door middel van bekendheid via sociale media, acties en binding met sponsoren.

2. Visie en missie
Visie
Care Foundation wil mensen van de Roma-gemeenschap stimuleren zelf het initiatief te nemen in het
vormgeven van hun relatie:
1.
met God,
2.
onderling,
3.
met de Roemeense maatschappij.
De nummering geeft ook prioriteit aan: veranderingen in de relatie met God zullen automatisch van
invloed zijn op de relatie met anderen en de plek die ingenomen wordt in de Roemeense
maatschappij.
Strategie
De strategieën die Care Foundation wil inzetten om bovenstaande visie te realiseren zijn:
•
Evangelisatie en discipelschap,
•
Integratieondersteuning,
•
Educatie,
•
Directe (nood-)hulpverlening
Missie
In Târnăveni hebben we onszelf ten doel gesteld om de +/- 125 gezinnen in Târnăveni en ChHinari te
ondersteunen om hun leven en toekomst op een goede manier vorm te geven en daardoor onder
anderen de kinderen een betere toekomst te geven. Dit doen we onder anderen door het Evangelie
van genade te brengen(evangelisatie & discipelschap), de importantie van schoolgang en
ontwikkeling te benadrukken(educatie) en hen te begeleiden waar nodig om een goede plek in te
nemen in de Roemeense maatschappij(integratie). Uiteraard is het ondersteunen op gebied van
eerste levensbehoeften (Directe (nood-)hulpverlening)een voorwaarde om mensen te laten
ontwikkelen of allerlei gebied, met behulp van duidelijke afspraken.
Doelstellingen van CF
Care Foundation stelt zichzelf ten doel om…
a.
een evangelisatiekanaal te organiseren met discipelschap als doel,
b.
de eigenwaarde van Roma en Roma-kinderen te verhogen,
c.
de kennis van Roma over gezondheid en opvoeding te verhogen,
d.
de Roma te stimuleren hun levensomstandigheden te verbeteren,
e.
continuïteit te bewerkstelligen met de inzet van longtermers, frontrunners en ambassadeurs.

f.

samenwerking te realiseren met lokale, betrouwbare partijen, andere stichtingen en
de lokale overheid.

3. AMBITIE
Komend jaar (2017/2020)
Care Foundation verwacht de bestaande onderdelen te continueren in 2017/2020.
Dit zijn onder anderen:
1. Programma’s, te weten: Gezinsbegeleiding, Medische Hulpverlening (spreekuur, begeleiding
en voorlichting), Alfabetisering, Jongensclub, Meidenclub, Mariniersclub (Voorheen onder de
projectnaam Moving Closer),
2. ondersteuning van en samenwerking met stichting Laleaua (kleuterschool en
bijscholingsprogramma)
3. en het ondersteunen van het ontwikkelen van een Christelijke jongerenbeweging in de stad
Târnăveni.
Care Foundation verwacht de continuïteit steeds meer te waarborgen middels het inzetten van
plaatselijke vrijwilligers(waaronder frontrunners) en eventueel een betaalde werknemer. Ook zal er
gekeken worden naar het verschaffen van Europese gelden die een impuls kunnen geven aan
verschillende facetten van het werk, zoals het uitbreiden en geschikter maken van de, voor de
programma’s te gebruiken, ruimte. Care Foundation zal focussen op het inwerken en completeren
van het nieuw-aangestelde bestuur, zodat er ontwikkelingen in gang gezet kunnen worden ter wille
van de Roma in Târnăveni.

4. Sterkten en zwakten
Sterkten
Care Foundation werkt al sinds 2006 samen met de Romabevolking en sinds 2010 met longtermers
op locatie. Er is dus veel kennis en ervaring met deze subcultuur en er liggen lange relaties ten
grondslag aan de ontwikkeling van de gemeenschap en veel individuen. Er liggen duurzame en goede
contacten met de plaatselijke overheid(o.a. burgermeester), de plaatselijke en provinciale politie,
andere hulporganisaties en kerken in Târnăveni en Chinari en andere bruikbare instanties in de stad
en de provincie. Er zijn longtermers aanwezig die gespecialiseerd zijn op gebied van o.a. educatie,
medische zorg, evangelisatie, management. Care Foundation heeft een vaste achterban met veel
vaste sponsoren en gewillige incidentele donateurs.
Zwakten
In 2017 is er gedeeltelijk een nieuw bestuur aangetreden, waardoor de eerste periode gebruikt zal
moeten worden voor completeren, kennismaken, reorganisatie, herstructureren van de stichting,
etc.
De Roma is erg gesteld op gewoonten en tradities, daarom is het zo belangrijk dat er goede
continuïteit is en blijft. Alleen zó zullen uiteindelijk waarheden het winnen van de mythes en leugens.
Grote veranderingen kunnen op zich laten wachten, omdat de Romabevolking in een transitie zit,
maar dit wel over de generaties heen bekeken moet worden.

5. De strategische doelstelling of stappenplan

Het bestuur zal nog twee personen zoeken die zitting nemen in het bestuur en proberen de
vacatures van penningmeester en secretaris in te vullen. Het bestuur reist aankomend
seizoen (2017/2018) minstens één keer naar Roemenië om de programma’s te bezoeken. De
longtermers zullen een keer naar Nederland komen voor een collectief overleg, belangrijk is dat de
programma’s hier niet onder hoeven te lijden. Het bestuur initieert zelf twee acties tot het
inzamelen van geld en stimuleert vrijwilligers of ‘vrienden van Care Foundation’ om in actie te
komen. Ook zal het bestuur een reorganisatie inzetten op gebied van PR en communicatie. Hiervoor
zal eventueel van buitenaf iemand gevraagd worden om mee te werken.
Er zullen vier longtermers aanwezig zijn op locatie(Târnăveni, Chinari) die de programma’s aansturen,
mensen begeleiden en beleid uitvoeren. Als onderdeel van de samenwerking met Laleaua zullen
bepaalde programma’s op gemeenschappelijke basis worden vormgegeven (te denken aan jongensen meidenclub). De longtermers zullen de continuïteit waarborgen door ieder zijn of haar taken
volgens afspraak uit te voeren en zullen investeren in plaatselijke vrijwilligers en samenwerkingen
aangaan omwille van de programma’s. Het bestuur zal hierop toezien en stimuleren tot actie.
Longtermers blijven investeren in de relaties met de Romabevolking, zodat de programma’s een plek
krijgen binnen de gemeenschap en er zodoende ‘ownership’ wordt gecreëerd.

6. Financiën
De financiële gegevens van de stichting Care Foundation zijn beschikbaar op de website van de
stichting. (www.carefoundation.nl)
Beheer financiële middelen
De financiële middelen van de stichting Care Foundation worden beheerd door de penningmeester.
Bij de ING Bank heeft de stichting een betaalrekening en een spaarrekening. De spaarrente wordt
toegevoegd aan de algemene financiële middelen. Met het geld van de stichting worden geen
beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.
Boekjaar en jaarrekening
Per het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken van stichting Care Foundation
afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten
over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en lasten van het
lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar.
Jaarverslag
Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur
(evaluatie) en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Samen
met de financiële jaarstukken legt het bestuur zo verantwoording af over het gevoerde beleid. Het
jaarverslag (evaluatie) wordt op de eigen website gepubliceerd.
Werving middelen
Care Foundation werft middelen door middel van sponsoring, donaties (giften) en subsidies. De
werving van middelen gebeurt door acties (incidenteel) en binden van relaties aan stichting Care
Foundation en aan de longtermers.
Daarnaast zal de stichting de bestaande contacten met donateurs, organisaties en
samenwerkingspartners onderhouden en op zoek blijven naar nieuwe contacten/relaties en
donateurs. Dit gebeurt middels de website, nieuwsbrieven, telefonisch, persoonlijk contact en sociale
media.
Het beheer en de besteding van het vermogen
Stichting Care Foundation heeft een ANBI status aangevraagd en is daardoor verplicht een
administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het
werven van middelen en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de
aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
Vergoedingen
De bestuurders van Stichting Care Foundation zetten zich volledig vrijwillig in. Zij ontvangen
geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten,
dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald.
De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van
de stichting.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de
winst- en verliesrekening en de balans.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt het jaarverslag
gepubliceerd op de website.

