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Inleiding
De kerken in Berkum - Zwolle hebben gezamenlijk een stichting voor de kinderen uit het rampgebied in
het leven geroepen: Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Zwolle.

Doelstelling
De Stichting heeft als doel:
1.
Het verschaffen van de mogelijkheid tot geestelijke en/of lichamelijke aansterking van de kinderen uit het
radioactieve besmette gebied van Wit Rusland die bij gastgezinnen in de gemeente Zwolle verblijven,
waarbij wordt uitgegaan van de Bijbel als Gods woord en waarbij de kinderen in aanraking worden gebracht
met het evangelie.
2.
Het verlenen van financiële en/of materiële hulp aan de bevolking wonend in het radioactief besmette
gebied in Wit Rusland.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten en giften worden als werkkapitaal gezien en voor zover
mogelijk volledig aan de hierboven omschreven doelen uitgegeven. Alle werkzaamheden hierbij worden op
vrijwilligersbasis uitgevoerd.

Strategie en werkzaamheden
De stichting is afhankelijk van giften. De financiële status van de stichting is bepalend voor de mogelijkheden die er
zijn om projecten in de toekomst uit te voeren.
Afhankelijk van de lopende projecten, maar ten minste één keer per jaar, worden er bestuursvergaderingen
gehouden. Projecten van de stichting zijn momenteel:
Opvang kinderen in Nederland
Vanaf 2003 wordt er om het jaar een groep kinderen uitgenodigd om naar Nederland te komen.
De kinderen uit Wit Rusland worden geselecteerd aan de hand van een aantal criteria:
▪ De kinderen komen uit besmette gebieden.
▪ De kinderen zijn niet ziek. Wel kan er sprake zijn van een zwakke gezondheid en een slechte weerstand.
▪ De kinderen worden begeleid door een leerkracht en een tolk om 's morgens les van te krijgen.
▪ De kinderen hebben de leeftijd van negen à tien jaar.
▪ De kinderen komen uit dezelfde klas of klassen van één of meerdere dorpen in dezelfde omgeving.
▪ De kinderen komen voor een periode van 6-8 weken. In die periode kunnen de kinderen een relatie opbouwen
met de gastouders, waardoor ze de liefde en de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

In de tussenliggende jaren is de stichting bezig met voorbereidingen hiervoor, waaronder:
- Fondswerving
- Vervoer organiseren
- Verzekeringen regelen
- Activiteiten tijdens het verblijf van de kinderen organiseren
- Vrijwilligers werven
- PR

Vakantieweken
Het streven is om elk jaar een vakantieweek te organiseren waarbij diverse activiteiten georganiseerd worden voor
de kinderen in besmette gebieden. Vrijwilligers uit Nederland verzorgen deze weken en begeleiden de kinderen daar
ter plaatse.

Organisatiestructuur
De stichting bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:
Arnoldus Martinus (Ad) Baars
Secretaris:
Albertine Diana (Dana) Zijlmans-Weelink
Penningmeester:
Gerrit Helmus Albertus (Helmus) Visscher

Financiering
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donaties
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- alle andere verkrijgingen en baten.
De stichting organiseert activiteiten om geld te werven. Voorbeelden hiervan zijn:
- huis aan huis collecte (om het jaar)
- aanwezigheid met verkoop versnaperingen bij de Salverda sponsorloop
Donaties van het inschrijfgeld en verkoopopbrengsten komen ten gunste van doelen van de stichting
- aanwezig op markten, fancy fairs ed met artikelen uit Wit Rusland voor PR en fondswerving doeleinden
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding
van de door hen gemaakte kosten.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten en giften worden als werkkapitaal gezien en voor zover
mogelijk volledig aan de omschreven doelen besteed.

Vermogensbeheer
De penningmeester van de stichting beheerd het vermogen van de stichting en is gezamenlijk bevoegd met de
andere bestuurders.
Het vermogen wordt, voor zover mogelijk volledig als werkkapitaal besteed om de omschreven doelen te
verwezenlijken.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

