Beleidsplan 2021 – 2022
Stichting Oltenia
Doel van de stichting
Stichting Oltenia steunt de mensen in Roemenië, met name in Zuid-Roemenië. In het algemeen is het
doel de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat willen we bijvoorbeeld bereiken door kinderen een
kans te geven om zich te ontwikkelen (in hun studie, in sport of waar ze maar goed in zijn) en
gehandicapten makkelijker in hun huis te laten wonen.

Ontstaan van de stichting
Stichting Oltenia is opgericht door Ionela en Hendrik-Jan Melissen. De ouders van Ionela wonen in
het dorp Bechet en tijdens de bezoeken die Ionela en Hendrik-Jan hier hebben gebracht, en door de
armoede en de achterstand die hier bij iedereen zichtbaar aanwezig is, is het idee ontstaan om deze
mensen te gaan helpen.
In 2009 kwam Ionela in contact met de stichting PEP uit Heesch. PEP is al geruime tijd actief in en om
de stad Focsani in Roemenië en tijdens een bezoek van Roemenen aan PEP heeft Ionela getolkt. Na
deze werkzaamheden vroeg PEP of ze ook wat voor Ionela konden doen; dat werden de eerste
transporten in mei en juni 2010.

Kleinschaligheid
De kracht van stichting Oltenia is de kleinschaligheid. We helpen mensen direct en kunnen hierdoor
donaties zeer efficiënt inzetten.

Rechtsvorm
Stichting Oltenia is op 16 december 2009 opgericht en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 17270924. Sinds de oprichting heeft stichting Oltenia de ANBI – status.

Bestuur
Het bestuur van stichting Oltenia bestaat uit vier leden:
H.J. Melissen : voorzitter
I. Melissen
: secretaris en penningmeester
L. van Duijn
: lid
H. Elands
: lid
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Activiteiten / projecten
De activiteiten en projecten van stichting Oltenia zijn altijd gericht op het verbeteren van de kwaliteit
van leven van de mensen in (Zuid-)Roemenië, zoals:
• Studiebeurzen en vervoer naar school voor kinderen
• Verbeteren infrastructuur
• Ondersteuning medische kosten
• Aanpassing van woningen van gehandicapten

Fondsenwerving
Stichting Oltenia verkrijgt haar fondsen uit donaties van bijvoorbeeld:
• Stichtingen
• Particulieren
• Sponsoring (bijvoorbeeld van de Zevenheuvelenloop)
• Acties via de kerk.

Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester in samenwerking met de andere
bestuursleden. De bestuursleden van stichting Oltenia genieten geen vergoeding bij het uitoefenen
van de activiteiten namens de stichting.
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op uitgaven als bankadministratie en
overboekingkosten, inschrijving Kamer van Koophandel en de kosten van de website.

Besteding van het vermogen
Stichting Oltenia mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen.
Stichting Oltenia dient haar vermogen conform de statutaire doestelling feitelijk te besteden aan
haar doelstellingen.

PR / reclame
Stichting Oltenia werkt op de volgende manieren aan haar PR / reclame:
• Website op www.oltenia.nl. Op de website staat van elk project de actuele status. Op de
homepage wordt het actuele nieuws getoond.
• Twitter op www.twitter.com/stg_oltenia.
• Persberichten.
• Flyers van projecten. Deze worden op de website gepubliceerd en verspreid naar (potentiële)
donateurs.
Namens het bestuur,

Hendrik-Jan Melissen
Voorzitter

