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Beleidsplan 2019 -2023
 

De stichting 
De stichting draagt de naam: "Stichting Charis", zij is gevestigd te Waddinxveen.

RSIN: 808857472 

Het bestuur 
Per 1 juli  2019 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Dhr. H.C. van Noort (voorzitter) 

Mw. I. Hoogerbrug  (secretaris) 

Dhr. V. Popijus (penningmeester)

Dhr. J.H. Popijus (lid) 

Mw. M.J. Popijus - Laansma (lid) 

Mw. G.G. van Noort (lid) 

Dhr. E. Baak (lid) 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
De stichting is volledig afhankelijk van giften welke 
uit personen, bedrijven, scholen, 
Alle giften worden volledig ingezet voo
De stichting bouwt geen eigen vermogen op
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Alle informatie over de stichting is 
te vinden op de internetsite van de stichting
 

Missie en beleid 
Het beleid van de stichting is het ondersteunen van humanitaire en missionaire werkzaamheden 
door Marien en Yvonne Kroon en hun team primair onder de Roma kinderen in Floresti, Roemenië.
 

Visie 
De stichting heeft visie voor integratie van Roma kinderen in de Roemeense samenleving. Dit 
verwacht zij te bereiken door onderwijs, voeding, kleding en begeleiding
Daarnaast worden andere gezinsleden begeleid in sociale weerbaarheid en krijgen 
zorg. 
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2023 

De stichting draagt de naam: "Stichting Charis", zij is gevestigd te Waddinxveen. 

was de bestuurssamenstelling als volgt: 

 

 

Dhr. V. Popijus (penningmeester) 

 

elast met het besturen van de stichting. 
De stichting is volledig afhankelijk van giften welke bijeengebracht worden door sponsors, bestaande 

scholen, organisaties en kerkelijke instellingen. 
Alle giften worden volledig ingezet voor het werk onder de Roma in Floresti, Roemenië.
De stichting bouwt geen eigen vermogen op. 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op

van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende

. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Alle informatie over de stichting is 
te vinden op de internetsite van de stichting:www.stcharis.org 

Het beleid van de stichting is het ondersteunen van humanitaire en missionaire werkzaamheden 
door Marien en Yvonne Kroon en hun team primair onder de Roma kinderen in Floresti, Roemenië.

De stichting heeft visie voor integratie van Roma kinderen in de Roemeense samenleving. Dit 
verwacht zij te bereiken door onderwijs, voeding, kleding en begeleiding.  
Daarnaast worden andere gezinsleden begeleid in sociale weerbaarheid en krijgen 
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Besteding van gelden 
De aan de stichting geschonken gelden worden volledig besteed aan de statutaire doelen van de 
stichting. De besteding van gelden vind
Roemeense medewerkers. Details zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting op 
internetsitehttps://stcharis.org/nl/financieel/jaarrekeningen
werk jaarlijks bezoeken. Tevens komen Marien en Yvonne Kroon minimaal 1 x per jaar naar 
Nederland om de sponsors te bezoeken en het bestuur te informeren over de ontwikkelingen onder 
de Roma.       Tevens is er regelmatig
Roemenië. 

 Doel van de stichting 
Het doel van de stichting is volgens artikel 2 van de statuten:

a. het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en het maken van discipelen van Jezus 
Christus. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zij

Bovenstaand doel wordt verwezenlijkt door middel van de volgende projecten:

Humanitair 

-Onderwijscentrum (Casa Speranta)

-huiswerkbegeleiding 

-ABC- groep werkt met straatkinderen die nooit naar school zijn geweest.

-Sponsorplan kinderen 

-Sponsoring tieners voor het volgen van voortgezet onderwijs.

-Educatieve groep 

-Medische zorg 

-Family care (sponsorplan voor families)

-Noodhulp (financieel en materieel)

-Huizenbouw 

-Verstrekken van maaltijden en brandstof in de winter.

Christelijk 

 -Biserica Apa Vie (Levend Water Kerk)

  -Vrouwenprogramma

  -Tienerprogramma

  -Kinderprogramma
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De aan de stichting geschonken gelden worden volledig besteed aan de statutaire doelen van de 
stichting. De besteding van gelden vindt plaats in Roemenië door een team van Nederlandse en 

Details zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting op 
https://stcharis.org/nl/financieel/jaarrekeningenVanuit het bestuur wordt gestreefd het 

. Tevens komen Marien en Yvonne Kroon minimaal 1 x per jaar naar 
Nederland om de sponsors te bezoeken en het bestuur te informeren over de ontwikkelingen onder 

regelmatig telefonisch- en mailcontact tussen het bestuur en de werk

Het doel van de stichting is volgens artikel 2 van de statuten: 

a. het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en het maken van discipelen van Jezus 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

doel wordt verwezenlijkt door middel van de volgende projecten: 

Speranta) 

et straatkinderen die nooit naar school zijn geweest.

Sponsoring tieners voor het volgen van voortgezet onderwijs. 

(sponsorplan voor families) 

Noodhulp (financieel en materieel) 

Verstrekken van maaltijden en brandstof in de winter. 

Vie (Levend Water Kerk) 

Vrouwenprogramma 

Tienerprogramma 

Kinderprogramma 
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De aan de stichting geschonken gelden worden volledig besteed aan de statutaire doelen van de 
plaats in Roemenië door een team van Nederlandse en 

Details zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting op haar 
Vanuit het bestuur wordt gestreefd het 

. Tevens komen Marien en Yvonne Kroon minimaal 1 x per jaar naar 
Nederland om de sponsors te bezoeken en het bestuur te informeren over de ontwikkelingen onder 

en mailcontact tussen het bestuur en de werkers in 

a. het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en het maken van discipelen van Jezus 

die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

et straatkinderen die nooit naar school zijn geweest. 
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Sterke en zwakke punten 
Sterk: Stichting Charis heeft een trouwe achterban in Nederland die het werk financieel en 
steunt. Het werk wordt geleid door
werken. De achterban is in de loop van de jaren steeds breder gewo
vanuit het hele land. 

Zwak: Stichting Charis is een kleine stichting waarvan het 
Yvonne Kroon, opvolging is een punt van aandacht. 

Door de ontwikkelingen in Roemenië stijgen prijzen voor 
ontstaat aan meer financiële steun.

Plannen voor de komende jaren 2019 
 Het begeleiden en ondersteunen van tieners die naar het voortgezet onderwijs willen met 

o.a.: levensmiddelen, schoolmaterialen, abonnementen 
 Kerstvieringen en Paasvieringen met kinderen en volwassenen, waarbij 

levensmiddelen worden 
 Vrouwenconferenties met ongeveer 40 vrouwen. 
 Educatieve programma’s voor volwassenen, waarin o.a. waarden 

hygiëne, opvoeding, voorkomen en genezen van ziekten en verwondingen, budgetteren, 
gezonde leefgewoonten en gezonde voeding.

 Uitdelen van goederen, waaronder: kleding en schoenen, levensmiddelen, meubelen, 
vitaminen, babyvoeding en houtkachels.

 Maandelijkse begeleiding en sponsoring van gezinnen, waarin ze o.a. voorzien worden van: 
levensmiddelen, hout, betalen van rekeningen en medicijnen.

 Verlenen van medische zorg, waaronder: verzorgen van kleine wonden, verstrekken van 
medicijnen en geven van bri

 Herstellen of bouwen van woningen en toiletten 
 Bezoeken van de hulpvragers(
 Organiseren van spelprogramma’s voor kinderen en tieners.
 Wekelijkse educatieve/C

leren over waarden en doelen van het leven.
 Het verschaffen van een warme maaltijd aan ongeveer 100 kinderen en volwassen. Elke 

week in de koudste maanden van het jaar en een keer per maand in de overige maanden.
 Samenwerking met andere instanties en or

bejaardenhuizen, ziekenhuizen, voedselprojecten
het leveren van hulpgoederen of het geven van gastlessen en uitwisselen van kennis.    

 Ontvangen en begeleiden van Nederlandse 
verschillende activiteiten.

 Samenwerking met organisaties in Nederland, waaronder GAIN, Stichting hulp Groningen, 
Friesland, Drenthe, de Katapult, verschillende scholen en kerken.

 Verstrekken van informatie aan de sponsors door middel van 
 Het uitbreiden van het onderwijsproject van 40 kinderen per week naar 60 kinderen per 

week, waarbij een nieuwe Roemeense lerares ingezet gaat worden.  
 Het starten van een groep voor mannen, waarin de nadruk gelegd zal worden op educatie

over o.a.: verantwoordelijkheden, goed rentemeesterschap, zorg voor jezelf en je familie en 
je zelfbeeld. 
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Sterk: Stichting Charis heeft een trouwe achterban in Nederland die het werk financieel en 

door de Nederlanders Marien en Yvonne Kroon die daar wonen en 
De achterban is in de loop van de jaren steeds breder geworden en de sponsors komen 

wak: Stichting Charis is een kleine stichting waarvan het werk vrijwel volledig steunt op Marien en 
Yvonne Kroon, opvolging is een punt van aandacht.  

Door de ontwikkelingen in Roemenië stijgen prijzen voor levensonderhoud waardoor er behoefte 
ontstaat aan meer financiële steun. 

Plannen voor de komende jaren 2019 - 2023 
Het begeleiden en ondersteunen van tieners die naar het voortgezet onderwijs willen met 
o.a.: levensmiddelen, schoolmaterialen, abonnementen en sportkleding.
Kerstvieringen en Paasvieringen met kinderen en volwassenen, waarbij pakketten met 

rden uitgedeeld. 
met ongeveer 40 vrouwen.  

Educatieve programma’s voor volwassenen, waarin o.a. waarden worden 
hygiëne, opvoeding, voorkomen en genezen van ziekten en verwondingen, budgetteren, 
gezonde leefgewoonten en gezonde voeding. 
Uitdelen van goederen, waaronder: kleding en schoenen, levensmiddelen, meubelen, 
vitaminen, babyvoeding en houtkachels. 

delijkse begeleiding en sponsoring van gezinnen, waarin ze o.a. voorzien worden van: 
levensmiddelen, hout, betalen van rekeningen en medicijnen. 
Verlenen van medische zorg, waaronder: verzorgen van kleine wonden, verstrekken van 
medicijnen en geven van brillen. 
Herstellen of bouwen van woningen en toiletten in de wijk. 

hulpvragers(en hun kinderen). 
Organiseren van spelprogramma’s voor kinderen en tieners. 

Christelijke programma’s voor kinderen, vrouwen en tieners, waar
leren over waarden en doelen van het leven. 
Het verschaffen van een warme maaltijd aan ongeveer 100 kinderen en volwassen. Elke 
week in de koudste maanden van het jaar en een keer per maand in de overige maanden.
Samenwerking met andere instanties en organisaties in Roemenië, waaronder: 

ziekenhuizen, voedselprojecten, gemeentehuis en scholen wat bestaat uit 
het leveren van hulpgoederen of het geven van gastlessen en uitwisselen van kennis.    
Ontvangen en begeleiden van Nederlandse groepen en het samen met hen organiseren van 
verschillende activiteiten. 
Samenwerking met organisaties in Nederland, waaronder GAIN, Stichting hulp Groningen, 
Friesland, Drenthe, de Katapult, verschillende scholen en kerken. 
Verstrekken van informatie aan de sponsors door middel van een regelmatige nieuwsbrief
Het uitbreiden van het onderwijsproject van 40 kinderen per week naar 60 kinderen per 
week, waarbij een nieuwe Roemeense lerares ingezet gaat worden.   

een groep voor mannen, waarin de nadruk gelegd zal worden op educatie
o.a.: verantwoordelijkheden, goed rentemeesterschap, zorg voor jezelf en je familie en 
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o.a.: verantwoordelijkheden, goed rentemeesterschap, zorg voor jezelf en je familie en 
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 Herstellen van de bestaande panden.
 Jeugdkamp. 
 Uitbreiding samenwerking met ande
 Het verwerven van sponsor
 Excursies voor de vrouwen. 
 Ondersteunen van de tieners en volwassenen in het vinden van werkgelegenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

Beleidsplan akkoord bevonden door het best
28 mei 2019 
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Herstellen van de bestaande panden. 

Uitbreiding samenwerking met andere organisaties en instanties. 
Het verwerven van sponsors en het vergroten van de PR. 
Excursies voor de vrouwen.  
Ondersteunen van de tieners en volwassenen in het vinden van werkgelegenheid. 

Beleidsplan akkoord bevonden door het bestuur van Stichting Charis  op de bestuursvergadering van 

| Stichting Charis   RSIN: 808857472 

Ondersteunen van de tieners en volwassenen in het vinden van werkgelegenheid.  

op de bestuursvergadering van 


