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1. Visie en Missie
De stichting heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van de bewoners en personeel
van het kindertehuis ‘Szent Ersebet Otthon’ te Ipolytólges in Hongarije.
Doelstelling: De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van materiele, financiële en
praktische ondersteuning met betrekking tot extra voorzieningen, zulks in de meest ruime zin van
het woord.
Strategie:
- inventariseren aan welke materialen en verbeteringen behoefte is;
- inventariseren hoeveel financiële middelen daarvoor nodig zijn;
- inventariseren hoeveel werkuur daarvoor nodig is:
- samenstellen van teams met vakmensen en minimaal één keer per jaar afreizen naar het
kindertehuis om praktische ondersteuning te verlenen.

2. Financiën
Wijze van werving van gelden:
Stichting Werkgroep Hongarije ontvangt haar inkomsten door middel van:
- giften;
- acties, zoals een veiling, stampottenbuffet, rommelmarkt, website, e.d.
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
Besteding van gelden:
-

aanschaf van materiaal voor verbouw en onderhoud van de opstallen;
aanschaf van apparatuur waarbij u moet denken aan tilliften, medische apparaten;
aanschaf van incontinentiematerialen en medicijnen;
financiële ondersteuning van sport, spel en buitenactiviteiten.

3. Bestuur
Samenstelling bestuur:
Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten een voorzitter een secretaris/penningmeester en drie
algemene bestuursleden.
- voorzitter: de heer W.A. Kwakkel, Groote Woldeweg 25 A (8097RN) Oosterwolde;
- secretaris/penningmeester: de heer A.B.M. v.d. Kubbe, Kleine Woldeweg 11 (8097RG) Oosterwolde
- algemeen lid: mevrouw H. Boonenberg-v. Hattem, Eekterweg 56 (8097PE) Oosterwolde
- algemeen lid: mevrouw E. Greenidge, Dr. H.J. Olthuisstraat 19 (8081 TX) Elburg
- algemeen lid: de heer G. Nagelhout, Oostendorperstraatweg 33 A (8081 RJ) Elburg
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Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan
worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
- het opzetten en begeleiden van projecten;
- het selecteren van bestemmingsdoeleinden;
- het organiseren van acties;
- jaarlijkse begroting opstellen;
- beheren van de gelden en de besteding daarvan en
- creëren van voorzieningen.
Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

4. Algemene gegevens
- dagelijks bestuur: de heer W. A. Kwakkel, de heer A.B.M. v.d. Kubbe en mevrouw H. Boonenbergvan Hattem;
- Postadres: A.B.M. v.d. Kubbe, Kleine Woldweg 11, 8097 RG, Oosterwolde. Tel. 0624935852, email:
abmvdkubbe@hetnet.nl
- Nummer K.v.K. 83515364
- RSIN nummer: 862900931
- Bank: ING, rekening nummer: NL09INGB0003272929
- Website: https://webshop.gereformeerdekerkoldebroek.nl/
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