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1 Inleiding 
Stichting Caritatea heeft dit beleidsplan opgesteld voor de planperiode van 2019 tot 

2022. Bij het opstellen van het beleidsplan is rekening gehouden met de nieuwe belas-

tingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dit beleidsplan beschrijft over-

eenkomstig deze regels: 

▪ de werkzaamheden die de instelling verricht  

▪ de manier waarop de instelling geld wil werven  

▪ het beheer van het vermogen van de instelling  

▪ de besteding van het vermogen van de instelling  

 

2 Doel en werkzaamheden 
Stichting Caritatea werkt samen met de gelijknamige NGO non-profit instelling in Cluj-

Napoca te Roemenië. De naam Caritatea komt van caritate (Engels: charity) en de activi-

teiten zijn dan ook gericht op liefdadigheid, ongeacht etnische afkomst, geslacht of ge-

loofsovertuiging. Daarbij heeft Caritatea als doel om het evangelie over te brengen, het-

geen echter geen voorwaarde is hulp te verstrekken of te kunnen ontvangen. 

 

Gezien de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Roemenië, heeft Caritatea 

in de loop de jaren de focus verlegd van algemene ontwikkelingshulp naar gerichte hulp 

aan enkele doelgroepen. Caritatea beperkt zich tot enkele doelgroepen waarvan de be-

langen onvoldoende belicht worden en die vanuit sociale voorzieningen onvoldoende 

worden gesteund. 

 

De huidige activiteiten van Caritatea betreffen: 

 

• geestelijke, medische en materiële hulp voor gehandicapten. Hiervoor worden di-

verse programma’s en activiteiten ontplooid, 

 

• materiële hulp aan gezinnen die door een externe oorzaak niet zelfstandig of van-

uit sociale voorzieningen kunnen rondkomen, zoals gezinnen waar de kostwinner 

zijn gezin verlaten heeft, verongelukt of gehandicapt is, 

 

Caritatea hecht sterk aan het onderhouden van de relatie met begunstigden om de be-

hoefte te kennen, de efficiëntie van de hulpverlening te kunnen verbeteren en de liefde 

van Christus over te kunnen dragen. 

 

 

3 Fondswerving 
Caritatea onderhoudt relaties met donateurs en geïnteresseerden door het nieuws te ver-

strekken via diverse communicatiemiddelen (meest gebruikte middelen zijn nieuwbrieven 

en E-mail). 

 

Donateurs kunnen zich aanmelden voor regelmatige donaties. 
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Regelmatig worden voor bepaalde activiteiten speciale fondswervingsacties opgestart, 

waarbij donateurs middels een vermelding kunnen aangeven dat het geld voor die spe-

ciale actie aangewend dient te worden. 

 
 

4 Beheer en besteding van vermogen 
Het dagelijks beheer van het vermogen wordt uitgevoerd door de penningmeester. De 

boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door de beide andere bestuurders op onregel-

matigheden. 

 

Voor de beslissingen over het vermogen gelden een aantal eenvoudige richtlijnen: 

- Kosten voor fondswerving worden geminimaliseerd; 

- Bestuurders en andere medewerkers verrichten hun diensten op vrijwillige basis 

en ontvangen geen beloning; 

- Fondsen die voor een specifiek doel zijn gegeven worden altijd voor dat doel aan-

gewend zonder aftrek van enige kosten; 

- Fondsen die zonder specifiek doel zijn gegeven, kunnen worden aangewend voor 

onkosten in Nederland of voor duidelijk herleidbare acties of middelen in Roeme-

nië (de Roemeense organisatie voorziet zelf in de fondsen voor de eigen onkos-

ten). 

- Stichting Caritatea beoogt alle ontvangen fondsen direct in te zetten en houdt 

geen reserves aan. 

 

Financiële middelen die worden overgemaakt aan de Roemeense zusterorganisatie wor-

den door deze zusterorganisatie goed verantwoord in de boekhouding. Deze boekhouding 

is altijd open voor inzage door onze bestuurders.  

 
 

 


