Stichting Obed
Beleidsplan

Introductie

In het najaar van 2011 zijn Danny en Rianne Kommer, vanuit het verlangen om de liefde van Jezus
zichtbaar te maken in de wereld en zwakkeren in de samenleving te dienen, op zoek naar een plek
waar zij hun gaven en talenten kunnen inzetten. Tijdens die periode bezoeken ze in december de
kinderafdeling van een ziekenhuis in Roemenië. Daar worden ze geconfronteerd met
achtergelaten kinderen. Hoewel er in de meest basale fysieke nood van deze kinderen wordt
voorzien (mede door vrijwilligers en stichtingen van buitenaf), komen ze veel tekort op sociaal,
emotioneel en psychisch gebied en worden zij niet gestimuleerd in hun ontwikkeling. Hierdoor is
bij deze kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar een duidelijke achterstand op alle leefgebieden
te constateren.
In de Bijbel lezen we op verschillende plaatsen over de bewogenheid die Jezus had voor armen,
weduwen en wezen. Daarbij klinkt ook de oproep om een vader en moeder te zijn voor de wezen.
Danny en Rianne raken er in de loop van de daaropvolgende maanden van overtuigd dat zij
geroepen worden een gezinshuis te starten voor deze achtergelaten kinderen. Zij beschikken over
relevante diploma's en ervaring op het gebied van pedagogiek en verpleging, aangevuld met
trainingen van de internationale zendingsorganisatie YWAM.
In het voorjaar van 2014, kort voor hun vertrek naar Roemenië, besluiten ze een stichting op te
richten die (mede) zorg kan dragen voor de benodigde middelen en ondersteuning voor het
realiseren van het gezinshuis.
Voor de stichting wordt de naam "Obed" gekozen die "dienende en helpende" betekent. In de
eerste plaats willen zij met dit werk de Heer dienen. Tevens willen ze met deze naam hun positie
ten opzichte van de Roemeense bevolking aangeven; hun houding is er een van dienen en
dienstbaar zijn.
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beoordeling en de afwikkeling van de
financiële verzoeken en het adviseren van Danny en Rianne. Daarnaast onderneemt zij
activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van de visie en het realiseren van de gestelde
doelen. Het opbouwen en onderhouden van contacten met, evenals het afleggen van,
verantwoording aan de achterban is een belangrijke taak van het bestuur.
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Visie en missie
Stichting Obed ondersteunt door middel van financiële middelen en gedegen advies het werk van
Danny en Rianne Kommer in Roemenië. Dit werk bestaat uit het opvangen, verzorgen, opvoeden
en begeleiden van de verlaten kinderen in een gezinshuis en draagt zo bij aan een veilig thuis en
hoopvolle toekomst voor hen. De stichting ondersteunt het werk van Danny en Rianne door
middel van het meedenken in de ontwikkeling van het gezinshuis en geeft hierin gevraagd en
ongevraagd advies. Daarnaast onderneemt zij activiteiten waardoor het realiseren van het
gezinshuis en andere hiermee verbonden activiteiten praktisch en financieel mogelijk worden.
Waar dat mogelijk is, is het de bedoeling hierbij Roemenen in te schakelen. Hiermee geeft
Stichting Obed invulling aan de in de oprichtingsstatuten genoemde doelstelling om het welzijn
van kinderen en volwassenen in Roemenië te bevorderen vanuit het geloof in Jezus Christus.
Met verlaten kinderen worden kinderen bedoeld die zijn achtergelaten in Roemeense
ziekenhuizen, omdat de ouders van deze kinderen geen zorg voor hen kunnen of willen dragen.
Deze kinderen zijn veelal afkomstig uit Roma-gezinnen. Soms worden deze kinderen na verloop
van tijd weer opgehaald door hun ouders, maar meestal worden zij aan hun lot overgelaten. Op
het moment dat duidelijk is dat een kind niet meer opgehaald wordt, gaat een door de
Roemeense Staat ingeschakelde maatschappelijk werkende op zoek naar een plek waar het kind
verder op kan groeien. Binnen het systeem van de Roemeense jeugdzorg verblijft het kind in
eerste instantie bij een zogenaamde 'verzorgingsmoeder' waar het wordt opgevangen tot het de
leeftijd van twee jaar bereikt. Daarna zal het kind in een weeshuis geplaatst worden.

De doelstelling van het gezinshuis is om deze kinderen vanaf een zo jong mogelijke leeftijd een
veilige en stabiele plek in het gezin te bieden. Het kind krijgt binnen dit gezin een liefdevolle
opvoeding en verzorging. We geloven in de kracht van het "gewone" gezinsleven en zijn van
mening dat het leven met elkaar en leren van elkaar, met als basis de liefde, een helende werking
heeft voor kinderen en jongeren die worden opgevangen in het gezinshuis.
Naast de bovengenoemde doelstelling zullen voor ieder kind ook doelen gesteld worden die
aansluiten bij de specifieke situatie van het kind. Deze doelen kunnen bijvoorbeeld zijn; het
verminderen van mogelijk aanwezige gedragsproblemen, voorbereiden op zelfstandig wonen en
opgroeien tot volwassenheid. Daarnaast ontvangt het kind waar nodig ook deskundige
begeleiding en behandeling die toegespitst is op zijn of haar specifieke noden.
Onze missie is om vanuit de liefde van Jezus Christus met kracht, inspiratie en volharding
kinderen en volwassenen uit Roemenië op te zoeken, die door omstandigheden beperkt worden
hun door God gegeven gaven en talenten te ontwikkelen. Door zorg te bieden en actief bij te
dragen aan verbetering van hun toekomstperspectief, mogen zij ervaren dat ieder mens
gewenst en geliefd is!
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Doelen
In de statuten staat het doel van de stichting als volgt geformuleerd:
"Het verwerven van financiële middelen en deze beschikbaar stellen om het welzijn van kinderen
en volwassenen in Roemenië te bevorderen, vanuit het geloof in Jezus Christus.
Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
meest uitgebreide zin genomen. "
Concreet willen wij dit doel uitwerken door het realiseren van een gezinshuis in de omgeving van
Brasov, waar om en nabij zes verlaten kinderen kunnen worden opgevangen. Zij groeien op in een
veilige omgeving, ontvangen onderwijs en begeleiding van daartoe opgeleide specialisten en
mogen zo ervaren dat de liefde van Jezus Christus positief verschil kan maken in hun leven.
Daarnaast rekent de stichting ook projecten die bijdragen aan het realiseren van de missie tot
haar doelen.

Stichting Obed ondersteunt door middel van financiële middelen en gedegen advies het volgende:
- overeengekomen projecten;
- de aanschaf van een pand;
- het geschikt maken en onderhouden van het gezinshuis. Dit houdt in dat de woning wordt
aangepast en verbouwd volgens de Roemeense wetgeving;
- de opvang en dagelijkse verzorging van de kinderen;
- het voorzien in medische, sociale en ondersteunende zorg, waaronder onderwijs voor de
kinderen en
- het in dienst nemen van het door Roemeense wetgeving verplichte en daartoe opgeleide
personeel.
Waar dat mogelijk is, is het de bedoeling hierbij Roemenen in te schakelen. Hierbij valt te denken
aan betaalde inzet bij onderhoud en andere regelmatig terugkerende taken.
Speerpunten voor 2015 en 2016
De aandacht van het bestuur van Stichting Obed richt zich voornamelijk op:
- het opzetten van een netwerk in Nederland om het verwerven van de benodigde gelden,
materialen en kennis op korte en langere termijn te waarborgen;
- het opzetten van een netwerk in Roemenië ter ondersteuning en wat mede
verantwoordelijkheid kan dragen (bijvoorbeeld een Roemeense stichting) voor het werk in en
aan het gezinshuis;
- het opstarten van projecten om naamsbekendheid in Nederland en Roemenië te creëren;
- het opstarten van activiteiten tot verwerving van de gelden die nodig zijn voor de verwerving
en het opstarten van het gezinshuis en
- de aanschaf van een pand voor huisvesting van het gezinshuis.
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Samenwerking met Danny en Rianne Kommer
Het bestuur van Stichting Obed ziet het werk van Danny en Rianne Kommer als een verlengstuk
van de stichting. Voor het uitvoeren van de activiteiten in Roemenië is het van belang dat de
stichting intensief contact onderhoudt met Danny en Rianne. In onderling overleg is afgesproken
dat er voorafgaand aan elke bestuursvergadering overleg plaatsvindt tussen de voorzitter en
Danny en/of Rianne. Het is belangrijk dat het bestuur op de hoogte is van de situatie in Roemenië
en dat Danny en Rianne hun meningen kenbaar kunnen maken aan het bestuur en verzoeken en
voorstellen bij het bestuur kunnen indienen.
Danny en Rianne hebben geen stemrecht op de bestuursvergaderingen, maar zullen wel gehoord
worden in de besluitvorming met betrekking tot Roemenië, met name op het gebied van te
ondernemen activiteiten en de samenwerking met organisaties ter plaatse.
Wanneer het in het beleidsplan vastgestelde over de samenwerking tussen Danny en Rianne
Kommer en Stichting Obed wordt herzien, hebben Danny en Rianne Kommer, in afwijking van het
hiervoor bepaalde, wel hoofdelijk stemrecht.
Indien het bestuur besluiten neemt waarbij het bovenstaande niet in acht genomen is, en Danny
en Rianne Kommer hierom verzoeken, worden de genomen besluiten nietig verklaard. Hierbij
geldt een termijn van drie maanden.
De manier waarop de stichting geld en middelen werft
De stichting werft haar geld en andere middelen op de volgende manieren:
- actief benaderen van personen, scholen, kerkgenootschappen, organisaties en bedrijven met
de vraag om het werk van de stichting eenmalig of structureel te ondersteunen door middel
van geld en/of goederen;
- subsidie aanvraag bij fondsen die gelden beschikbaar stellen voor dergelijke doelen;
- sponsoracties en
- onderhouden van contacten met langdurig betrokken (individuele) gevers bijvoorbeeld door
middel van nieuwsbrieven.
Onderzocht wordt of een donatie mogelijkheid op de website gerealiseerd kan worden.
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Beheer van het vermogen
Voor het beheer van het vermogen worden drie bankrekeningen op naam de stichting geopend:
- een betaalrekening voor algemeen gebruik;
- een spaarrekening om geld weg te zetten wanneer dit niet direct ingezet wordt en
- een bankrekening met pinpas voor Danny en Rianne Kommer om in Roemenië te gebruiken
voor goedgekeurde uitgaven binnen door het bestuur vastgestelde limieten.
Het vermogen van de stichting wordt risicomijdend belegd, dit betekent het volgende:
De stichting zal de vrije beschikking over de financiële middelen houden en de gelden zullen bij
een grote Nederlandse bank worden ondergebracht.

Wanneer een lid van het bestuur contant geld wordt aangeboden ten behoeve van het gezinshuis
kan dit uitsluitend geaccepteerd worden onder de volgende voorwaarden:
- het aangeboden bedrag overschrijdt de € 10.000 niet;
- de gever wordt nadrukkelijk verzocht het bedrag zelf over te maken naar de rekening van de
stichting;
- blijft de gever bij zijn verlangen dit contant te doen, wordt dit alleen geaccepteerd onder
gelijktijdige verstrekking van een e-mailadres of postadres van de gever, waarop de
penningmeester de ontvangst van de gift bevestigt. Indien het betreffende bestuurslid de
penningmeester is, wordt de bevestiging verzonden door de (vice-)voorzitter;
- kasgeld wordt maandelijks afgestort of eerder wanneer de kas het bedrag van € 500
overschrijdt en
- het bestuur, waarvan uitgezonderd de penningmeester, zal jaarlijks één of meerdere externe
personen vragen een kascontrole uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen, dit ter
bevordering van de transparantie van de financiële gang van zaken.
Tevens zal het bestuur, wanneer dit naar haar mening wenselijk of noodzakelijk is, een controle
ter plekke in Roemenië uitvoeren om vast te stellen of de verleende gelden en middelen
daadwerkelijk worden besteed aan de vastgestelde doelen. Zij kan zich hierbij laten
vertegenwoordigen door een door het bestuur daartoe aangewezen persoon, die vervolgens
verslag aan het bestuur zal uitbrengen.
Besteding van het vermogen
De gelden van de stichting zullen besteed worden aan het realiseren van de vastgestelde doelen.
Aangezien er met de aanschaf en opstart van een gezinswoning een bedrag gemoeid is van
€ 150.000 tot € 250.000, zullen binnengekomen gelden weggezet worden op de spaarrekening van
de stichting, totdat het benodigde bedrag bij elkaar gebracht is en er tot aanschaf en/of opstart
van het gezinshuis kan worden overgegaan.
Het bestuur richt zich op de aanschaf van het huis in de loop van 2016, waarbij het in de bedoeling
ligt dat het gezinshuis in de loop van 2017 gerealiseerd is. Indien de omstandigheden daartoe
aanleiding geven, zal het tijdspad worden aangepast in het beleidsplan.
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Daarnaast kunnen de ontvangen gelden ook besteed worden aan projecten die voldoen aan de in
de statuten van de stichting geformuleerde doelen, voor zover die het tijdig realiseren van het
gezinshuis niet in de weg staan.
Voor besteding van gelden voor projecten, voor het bouwen of de aanschaf/verbouwing van een
huis zal een begroting opgemaakt worden, deze begroting dient goedgekeurd te worden door het
bestuur.
Het bestuur van de stichting ontvangt geen bezoldiging. Bestuurders ontvangen alleen een
vergoeding voor gemaakte kosten die direct verbonden zijn aan de taakuitvoering van de
stichting, op basis van declaratie en na goedkeuring door ten minste twee andere bestuursleden.

Danny en Rianne Kommer zullen van de stichting geen vergoeding ontvangen voor hun werk in
Roemenië. Vergoedingen voor kosten die gemaakt worden voor het realiseren van de
doelstellingen en goedgekeurde projecten zullen op basis van begroting en/of declaratie worden
toegekend.
Op het moment dat er sprake is van een familiehuis en/of een busje voor vervoer van de kinderen
zal de stichting geen vergoeding van Danny en Rianne verlangen voor privé gebruik van een van
beide, aangezien de stichting voor het realiseren van haar doelstellingen afhankelijk is van de
directe en onmiddellijke inzetbaarheid van Danny en Rianne Kommer.
Indien de Roemeense fiscus voorgaande aanmerkt als loon, is het de verantwoordelijkheid van
Danny en Rianne Kommer hiervan aangifte te doen en de daar uit volgende aanslag te voldoen. De
stichting is hiervoor niet verantwoordelijk. Wel verstrekt de stichting de voor een eventuele
aangifte benodigde stukken, mits deze tijdig worden aangevraagd.
Tevens wordt aangetekend dat Danny en Rianne Kommer deze aanspraken alleen kunnen maken
zolang het gebruik van beide, gezinshuis en busje, aantoonbaar bijdraagt aan het realiseren van de
doelstelling van de stichting. Wanneer Danny en Rianne Kommer de aan hun toevertrouwde
middelen en goederen niet meer gebruiken in overeenstemming met de door de stichting
vastgestelde doelen, zijn zij verplicht deze op eerste vordering van het bestuur van Stichting Obed
over te dragen aan de stichting en vervallen op dat moment alle eerder opgebouwde rechten,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Vergaderstructuur Stichting Obed

Het bestuur van de stichting vergadert bij voorkeur maandelijks, maar ten minste 10 keer per jaar.
Vaste agendapunten zijn onder andere:
- overzicht van ontvangen en bestede gelden;
- verzoeken en voorstellen vanuit het werkveld;
- voortgang van projecten en
- stand van zaken in het werkveld.
Jaarlijks toetst het bestuur of voldaan wordt aan alle ANBI gerelateerde eisen, indien dit
noodzakelijk blijkt, wordt actie ondernomen zodat de ANBI status gehandhaafd kan worden.
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