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STICHTING CHOE

▪ BELEIDSPLAN
Het beleidsplan van stichting CHOE bestaat uit drie onderdelen:
(1) Strategie
(2) Beleid
(3) Beheer

▪ STRATEGIE
a. UITGANGSPUNTEN
(1) Onze statutaire doelstelling is het verzorgen van hulpverlening in Oost-Europa.
Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door renovaties van
kindertehuizen, de aanleg van sanitaire voorzieningen, het (laten) verzorgen van
opleidingsmogelijkheden, het organiseren van vakanties voor kinderen uit Oost-Europa
en het verlenen van financiële ondersteuning aan humanitaire organisaties ter plaatse.
(2) Stichting CHOE is een stichting zonder winstoogmerk.
(3) Bij ontbinding van stichting CHOE zal een eventueel batig saldo zo veel mogelijk worden
besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
b. MISSIE
Stichting CHOE biedt sinds 1994 hulp aan ouderloze kinderen en jongeren in Oekraïne.
De hulp is deels projectmatig van opzet, zo draagt CHOE zorg voor nieuwbouw en renovaties
van tehuizen en internaten. Ook is CHOE actief op het gebied van gezondheidszorg en
huisvesting, draagt met haar studentplan zorg voor betere opleidingsmogelijkheden en
organiseert zij jaarlijks zomervakanties in Nederland voor Oekraïense weeskinderen.
Ook verleent CHOE hulp op individuele basis en ondersteunt en werkt zij nauw samen met
Oekraïense hulporganisaties in de regio.
c. WERKZAAMHEDEN
Stichting CHOE tracht haar doel(en) te verwezenlijken, op eigen initiatief en in samenwerking met andere hulporganisaties, door het opstellen en uitvoeren van de ten doel
gestelde projecten.

▪ BELEID 2015
a. WERKZAAMHEDEN
Voor 2015 zijn de volgende doelen gesteld:
(01) Continuering CHOE StudentPlan (sinds 2004)
(02) Continuering CHOE VakantiePlan (sinds 1999)
(03) Continuering CHOE Gezondheidszorg
(04) Continuering individuele hulpverlening
(05) Continuering financiële ondersteuning NGO Opika
(06) Continuering financiële ondersteuning en advies NGO Dolia
(07) Continuering financiële ondersteuning internaat in Perechyn
(08) Continuering financiële ondersteuning regionale NGO’s
(09) Continuering financiële ondersteuning plaatselijke/regionale scholen
(10) Uitbreiding samenwerking regionale NGO’s in Oekraine
(11) Verdere uitbreiding regionale jongerenorganisatie
(12) Organisatie van 4e busreis naar Oekraïne (februari 2015)
(13) I.s.m. Fred Foundation Ukraine realisatie SAKURA-Project
(14) Organisatie en aansturing jaarlijkse kerstactie in Oekraïne (december 2015)
(15) Organisatie hulptransport medische apparatuur voor regionaal ziekenhuis
(16) Actieve fondsenwerving door o.a. donateurs- en andere acties
b. WERVING FONDSEN
(01) Donaties
(02) Schenkingen, erfstellingen en legaten
(03) Alle andere verkrijgingen en baten
c. BESCHIKKING OVER HET VERMOGEN
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een bestuurslid en bestaat daarmee uit
drie leden, zoals vastgelegd in de statuten. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van
financiële verplichtingen, daartoe beschikt het bestuur over verschillende bankrekeningen.
Het bestuur bepaalt het beleid en houdt daarop toezicht door minimaal eens per kwartaal
een vergadering te beleggen waarin alle werkzaamheden binnen de stichting worden
besproken. Van de uitvoering van het beleid wordt verslag gedaan op de website van
stichting CHOE, www.choe.nl
d. VERMOGEN VAN DE STICHTING
(01) De bestuursleden van de stichting genieten, evenals alle andere medewerkers van
stichting CHOE, geen beloning voor hun werkzaamheden.
(02) Ieder boekjaar worden de boeken van stichting CHOE afgesloten en wordt er een
‘balans’ en een ‘staat baten en lasten’ over het geëindigde boekjaar opgemaakt.
De jaarstukken worden opgesteld in samenwerking met ‘Veenborgh-Finance’ in
Nijverdal.

