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1. Algemene gegevens 
KVK-nummer:  85728195 
RSIN:    863721047 
Emailadres:   info@schoonhovenhelpt.nl 
Website:   www.schoonhovenhelpt.nl 

 
 
 
 

2. Doelstelling 
De stichting heeft ten doel het helpen van de lijdende bevolking van Oekraïne als 
gevolg van de inval door Rusland, teneinde hen van hulpgoederen te voorzien in de 
vluchtelingenkampen aan de Poolse grens en de lokale noodopvang in Sporthal de 
Meent in Schoonhoven.   
 

3. Strategie 
De stichting heeft als strategie het bereiken van een zo groot mogelijk netwerk en 
het verkrijgen van aandacht voor de stichting, middels het gebruik van de social 
media pagina’s, de website en het verspreiden van posters.  
 

4. Lopende acties 
Om haar doel te kunnen nastreven heeft de stichting bij de oprichting een drietal 
acties opgesteld.  
 
4.1 Inzameling van goederen  
De stichting verzamelt goederen d.m.v. het communiceren van benodigde spullen via 
de website en social media pagina’s met als inzamelingspunt de Poolse supermarkt. 
Hier worden de spullen gesorteerd en vervolgens via de transporten van de 
distributeur van deze supermarkt vervoert naar de vluchtelingenkampen aan de 
grens van Polen met Oekraïne.   
 
4.2 Crowdfunding 
Door het ophalen van geld via een crowdfunding wil de stichting zoveel mogelijk geld 
ophalen wat besteedt zal worden aan het kopen van noodzakelijke spullen. Het 
bestuur staat in contact met mensen die lijsten behouden van de goederen die 
noodzakelijk zijn op de plekken waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen 
aan de grens van Polen met Oekraïne en de lokale sporthal de Meent in 
Schoonhoven.  
Deze fondsen zullen worden geworven via de ‘IK DONEER’ knop op onze website 
www.schoonhovenhelpt.nl.  
 
4.3 Benefietconcert 
Met het organiseren van een benefietconcert heeft de stichting het streven om 
zoveel mogelijk geld op te halen middels de opbrengsten van de kaartverkoop en de 
opbrengsten van de drankjes. Er zal 2 april 2022 een big band optreden. Alle 
opbrengsten gaan volledig naar de stichting. De opbrengsten van deze avond zullen 
worden besteedt aan hetzelfde doel als beschreven in paragraaf 4.2 crowdfunding. 
De kaarten worden verkocht via onze website www.schoonhovenhelpt.nl.  
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Na de aankoop van de kaarten via onze website, ontvangt de koper  
de kaarten direct in de mail. Deze kaarten zullen aan de deur  
gescand worden en gelden als een officieel toegangsbewijs  
voor het benefietconcert.  
 

5. Fondsenwerving 
De fondsen zullen worden geworven via een inzameling van goederen,  
crowdfunding via de website www.schoonhovenhelpt.nl en de verkoop van  
kaarten en drankjes op de avond van het benefietconcert. Nader toegelicht in alinea 
4 Lopende acties.  
 

6. Financiën 
6.1 Financiële rapportage 
De penningmeester zal een financiële rapportage opstellen van de opbrengsten en 
uitgaven van de stichting. Zij is verantwoordelijk voor de opbrengsten en uitgaven 
gedurende de uitvoer van de acties van de stichting en het in kaart brengen van de 
realisatie.  
Deze financiële rapportage zal getoetst worden door een derde partij die niet is 
aangesloten bij de stichting.  
 
6.2 Jaarstukken 
Het bestuur is verantwoordelijk van het opstellen van de jaarstukken. Het bestuur is 
verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarstukken van 
de stichting te maken en op papier te stellen.  
De jaarstukken worden ten minste door de wet voorgehouden termijn bewaard.  
 

7. Bestuur 
 
7.1 Samenstelling 
Stichting Schoonhoven helpt Oekraïne heeft een bestuur samengesteld van drie 
personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  
 
Voorzitter  
De heer Marco Peltenburg 

 
Secretaris  
De heer Hans den Besten 

 
Penningmeester  
Mevrouw Anne Ooms  
 

7.2. Verantwoordelijkheden  
- Opstellen van de visie, doelstellingen en uitvoering van de stichting en haar 

hulpacties.  
 

- Begeleiden van de doelstellingen en acties. 
 

- Communicatie tussen de verschillende opgestelde teams. (Social Media Team, IT-
team, transport-team en bestuur.) 

 
- Opstellen van de financiële rapportage. 
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- Bewaken van de fondsen. 

 
- Transparantie en correcte communicatie naar donateurs . 

(Middels de website.) 
 

 
7.3     Vergoedingen 
De bestuurswerkzaamheden worden volledig uitgevoerd op vrijwillige basis en  
er worden geen vergoedingen toegekend aan de bestuursleden.  
 

8. Vrijwilligers 
De stichting bestaat uit meerdere vrijwilligers. Zij zijn allen aangesloten in opgestelde 
teams.  
 
8.1 Social media team 
Deze vrijwilligers zijn verantwoordelijk het maken van content en de communicatie 
namens de stichting op de social media pagina’s , te weten Instagram en Facebook. 
Hier worden de acties van de stichting gepromoot, uitgelegd en gedeeld met het 
doel een zo’n groot mogelijk netwerk te bereiken om zoveel mogelijk fondsen te 
kunnen werven.  
 
8.2 IT-team 
De vrijwilligers van dit team zijn verantwoordelijk voor het bouwen en ontwerpen 
van de website. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud van de pagina, 
het delen van nieuwe informatie dat wordt aangeleverd door het bestuur, de 
communicatie m.b.t. de lopende acties en het bijhouden van de tussenstanden van 
de fondsenwervingen.  
 
8.3 Transport-team Poolse Supermarkt  
De vrijwilligers van het transport-team vanuit de Poolse winkel zijn verantwoordelijk 
voor het inleverpunt van de inzameling van spullen. Het inleverpunt is de Poolse 
supermarkt. Daar worden de spullen gesorteerd, klaargemaakt voor transport en 
meegegeven met de distributeur.  
 
8.4 Vergoedingen 
De werkzaamheden van de aangesloten vrijwilligers worden volledig uitgevoerd op 
vrijwillige basis en er zullen geen vergoedingen toegekend worden.  

 
 


