
Beleidsplan Stichting Werk in Uitvoering

Het werk:
Stichting Werk in Uitvoering heeft als doel op kleine schaal hulp te verlenen van aan mensen in 
nood in 2e of 3e wereldlanden. De werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden in 2e 
wereldlanden. Daarbij gaat het voornamelijk om het bieden van financiële steun aan een 
kindertehuis in Polen en het bieden van financiële- en dienstverlenende steun in Oekraïne. 

Beheer van het vermogen:
De administratie wordt gedaan door de benoemde penningmeester. Deze is verplicht de overige 
bestuursleden inzicht te geven in de financiën. Eens per jaar brengen wij een jaarverslag uit van 
de financiële status. Het bestuur controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een 
ondertekening. Na de goedkeuring wordt er een overzicht gepubliceerd op de website. Wegens 
het ontbreken van een eigen website vindt alle communicatie plaats via de website van de 
Gereformeerde Kerk te Zwartsluis, www.gereformeerdekerkzwartsluis.nl.

De ontvangen gelden worden allereerst gebruikt om de doelstelling van de Stichting waar te 
maken. Dat wil zeggen: voor het bieden van financiële steun in polen en financiële- en 
dienstverlenende steun in Oekraïne. Eventuele overgebleven gelden blijven op de rekening staan 
en zullen worden meegenomen naar een volgend jaar voor gebruik tijdens nieuwe projecten.

De stichting heeft als rekeningnummer NL28RABO0136294154 t.n.v. Stichting Werk in Uitvoering 
te Zwartsluis.

Werving financiële middelen:
De stichting begint met een redelijk startkapitaal dankzij overgebleven geld van de werkprojecten 
in Polen. Ook heeft de stichting vlak voor de oprichting een behoorlijke gift ontvangen. Dat 
betekent dat de stichting startkapitaal heeft en direct na de oprichting al kan beginnen met 
projecten in Oekraïne.

Een belangrijke inkomstenbron van Stichting Werk in Uitvoering is het geld dat binnenkomt via 
acties en giften. Voor het 4e kwartaal van 2016 zijn wij onderdeel van 2e/3e wereldproject 
Zwartewaterland. Deze stichting biedt kleinere stichtingen de kans zich te profileren en beter naar 
buiten te treden. Gemeente Zwartewaterland stelt hier ieder jaar geld voor beschikbaar en verdeelt 
dit onder de deelnemende stichtingen. Vanuit 2e/3e wereldproject Zwartewaterland zullen er 
diverse acties georganiseerd worden, waaronder een Triviantavond en een verkoopkraam op de 
Biestemarkt te Genemuiden.

De zogeheten deur-aan-deur acties vormen een belangrijke inkomstenbron voor de stichting. 
Daarbij kan gedacht worden aan een toiletpapieractie, maar bijvoorbeeld ook aan een 
rookworstenverkoop. Ook staat er een huiskamerconcert op de planning. Hiervan zal de de gehele 
opbrengst ten goede komen aan Stichting Werk in Uitvoering.

In het najaar zullen wij een presentatie houden in de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis waarin we 
het lopende project presenteren en de werkweek naar Oekraïne uitleggen. De collecte is dan voor 
het project bestemd.

Tijdens de afscheidsdienst van Ds. J.A.L. Duijster heeft de dominee een gedichtenbundel 
gepresenteerd. Deze bundel kan besteld worden via Ds. J.A.L. Duijster. 50% van de opbrengst 
wordt geschonken aan Stichting Werk in Uitvoering.

Besteding van het vermogen:
De ontvangen gelden worden volledig gebruikt voor projecten die in overeenstemming zijn met de 
doelstelling van Stichting Werk in Uitvoering. Wanneer een werkreis georganiseerd wordt zijn de 
reis- en verblijfskosten voor de deelnemende personen, dit geldt ook voor de bestuursleden. 
Iedere binnenkomende euro komt zo op de juiste plek terecht. De bestedingen zijn na te zien in de 

http://www.gereformeerdekerkzwartsluis.nl


boekhouding van Stichting Werk in Uitvoering, onder leiding van onze penningmeester Willem 
Bonsink.

Beloningsbeleid:
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Werk in Uitvoering. Geen van de bestuurders 
of vrijwilligers ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten 
behoeve van de stichting.

Het bestuur:
Het bestuur van Stichting Werk in Uitvoering bestaat uit 4 bestuursleden:

Voorzitter : Harm Winter
Vice-voorzitter : Gerrit Bonsink
Penningmeester : Willem Bonsink
Secretaris : Marloes Hoven

RSIN / fiscaal nummer: 856677978

Stichting Werk in Uitvoering
P.A. Dhr. W. Bonsink
Zomerdijk 40 
8064 XE Zwartsluis
Email : willembonsink@outlook.com
Tel : 06-10555260

Meer informatie over het bestuur kunt u vinden in de notariële akte van Stichting Werk in 
Uitvoering, deze is op te vragen bij de stichting zelf.

Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar voor het vaststellen van de financiële stukken en 
het ondertekenen hiervan. Per mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van 
de ontwikkelingen. Rondom lopende projecten zullen er meerdere vergaderingen ingelast worden.

Missie:
De missie van Stichting Werk in Uitvoering is als volgt:

Wij willen een helpende hand bieden aan mensen in Oost-Europa, met name Polen en Oekraïne. 
Aankomend jaar zal onze focus voornamelijk op Oekraïne liggen, waarbij we specifiek hulp willen 
bieden aan een vrouw die tientallen kinderen voor en na schooltijd opvangt om ze te ondersteunen 
in onderwijs maar ook Engelse les. Wij worden voornamelijk gedreven door het Christelijke geloof 
en proberen ons geloof op deze manier naar buiten uit te dragen.

Visie:
De visie van Stichting Werk in Uitvoering is als volgt:

Wij willen bouwprojecten uitbesteden aan Oekraïense bouwbedrijven en deze bedrijven 
ondersteunen tijdens een zogeheten ‘werkweek’. Het idee is om een jaarlijkse werkreis te 
organiseren met een groep van ongeveer 20 personen. 
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