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Beleidsplan 2014-2017
“Alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”
1. Doelstelling
De Stichting Pools kindertehuis Lagow-Lubuski (hierna: stichting) heeft ten doel: het verlenen
van humanitaire hulp aan Polen in de ruimste zin des woords.

2. Het werk van de stichting
Evenals in het verleden wil de stichting zich er ook de komende jaren voor inzetten humanitaire
hulp aan Polen te verlenen. Naast de naamgever van de stichting, het kindertehuis in Lagow
Lubuski, geopend in 1996, ondersteunt de stichting een klooster in Gniezno en een klooster van
zusters Ursulinnen in Sieradz.
Waar in het verleden naast geldelijke bijdragen ook veel andersoortige materiële bijdragen werden
verleend zoals kleding zet de stichting zich er de komende jaren voor in het werk van de tehuizen
en het klooster vooral met geldelijke bijdragen te ondersteunen. Gekregen hulpgoederen worden
echter ook onder de tehuizen en het klooster verdeeld.
Het kindertehuis in Lagow-Lubuski is bestemd om groepen kinderen uit arme gezinnen de
mogelijkheid tot een verblijf te bieden. Het klooster in Gniezno herbergt kinderen met een
verstandelijke beperking en kinderen die om andere redenen niet thuis kunnen wonen. De zusters
Ursulinen in Sieradz verplegen 35 meervoudig gehandicapte kinderen.
Daar overheidssubsidie bij lange na dit werk van opvang en zorg voor kinderen en opgroeiende
jeugd niet dekt wil de stichting proberen eraan bij te dragen dat ook de kinderen in Polen die
gehandicapt zijn of om een andere reden thuis niet de zorg kunnen krijgen die ze verdienen,
volwaardig en met liefde behandeld kunnen worden.

3. Het verwerven van gelden
De stichting verwerft de gelden door middel van giften van donateurs. Het werven van donateurs
geschiedt middels advertenties in drukwerk. De stichting kiest ervoor vooral te adverteren in
bladen met een Rooms-Katholieke achtergrond, aangezien de tehuizen en het klooster, die
ondersteund worden door de stichting, ook van Rooms-Katholieke oorsprong zijn.
Doel is om de advertenties tegen een zo laag mogelijk tarief te plaatsen waardoor een zo groot
mogelijk deel van de gelden besteed wordt aan de door de stichting ondersteunde doelen. De
stichting beziet of er nieuwe mogelijkheden zijn om de inkomsten uit advertenties te vergroten.

Donateurs worden middels een brief bedank voor hun gaven. Eens per jaar, met kerst, is er een
mailing naar een zo breed mogelijk adressenbestand, om juist dan extra donaties te verwerven en
deze te kunnen geven aan de hierboven gestelde doelen in Polen.

4. Het beheer van het vermogen
Daar het doel van de stichting, zoals hierboven omschreven, humanitaire hulp aan Polen betreft,
wil de stichting zoveel mogelijk van de binnengekomen giften hieraan besteden. Dientengevolge
is het vermogen van de stichting zo klein mogelijk. Er wordt wel een klein bedrag aan vermogen
achter de hand gehouden om aan lopende verplichtingen te voldoen.
De stichting belegt haar vermogen op geen enkele wijze.

5. De besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed aan de doelen die hierboven, onder nr. 2, beschreven zijn. De
ingezamelde gelden worden minstens één keer per jaar verdeeld onder de drie doelen, naargelang
de nood die op dat moment bij de kindertehuizen en het klooster aanwezig is.
Het vermogen wordt daarnaast alleen besteed aan directe kosten die voortvloeien uit de
doelstelling van de stichting: advertenties, het sturen van dankbrieven na giften, kosten voor de
Kamer van Koophandel en andere onkosten.

6. Toezicht op de geschonken gelden
De bestuursleden van de stichting houden zelf voortdurend toezicht op de besteding van de
gelden door het kindertehuis en de kloosters. Dit gebeurt onder meer door intensief brief- en
mailcontact, maar ook door regelmatige bezoeken aan de kindertehuizen en het klooster. Tijdens
deze bezoeken wordt gekeken welke nood op dat moment het hoogst is en hoe de reeds gegeven
gelden besteed zijn geworden. De stichting ziet er dus nauw op toe dat de giften op de plek
terecht komen waar de giften voor bedoeld zijn.

7. Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor het werk dat zij voor de
stichting doen. Alle werken worden pro-Deo gedaan. Ook zijn er geen personeelsleden in dienst
van de stichting.
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