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Globale jaarplanning
Hieronder is een globale jaarplanning te vinden. De planning start, overeenkomstig met het boekjaar,
in September en loopt tot Augustus. De belangrijkste activiteiten van de stichting worden hierin
weergegeven.
September
Week 1

Jaarverslagen maken
Financieel en secretarieel
Eindevaluatieverslag maken

Week 2
Week 3
Week 4
Oktober
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4

Bestuursvergadering

November
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4

1e (open) vergadering

December
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4

Bloembollenactie
Oliebollenactie: rond 30/12

Januari
Week 1
Week 2

Start oriëntatie nieuwe projecten
Flyer bloembollen up-to-date
Flyer maken voor open vergadering
Start oliebollenactie

Voorlopige begroting maken
Duidelijk hoeveel geld er ingezameld
moet worden.

Week 3
Week 4

2e (open) vergadering

Februari
Week 1

Bestuursvergadering

Week 2
Week 3
Week 4

Nieuwsbrief sturen
Promotie, nieuwe deelnemers zoeken

Plannen en voorbereiding transport
3e (open) vergadering
Flessenactie

Begroting vaststellen
Nieuwsbrief sturen
Vaststellen startgeld

Maart
Week 1

Week 2
Week 3
Week 4

Sluitingsdatum aanmelding
Deelnemers bekend, groepsleiders
bekend, aantal auto’s bekend
Voorbereiding grote actie
Vergadering

April
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4

Mei
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4

Vaststellen projecten
Vaststellen datum projecten
Vergadering

Voorbereidingen in RO en UA
Vergadering + teambuilding
Bestuursvergadering

Juni
Week 1
Aardbeienactie
Geld opnemen / overmaken projecten
Vergadering

Juli
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4

Vergadering en deel auto inpakken
Uitvoering projecten

Week 4

Start organisatie aardbeienactie
Nieuwsbrief sturen
Projectgids maken
Reis organiseren

Voldoende geld? Actie
Inkoop materialen projecten

Week 2
Week 3
Week 4

Augustus
Week 1
Week 2
Week 3

Voorbereidingsgroepjes maken

Uitvoering projecten
Uitvoering projecten
Vrachtwagen overpakken
Transport

Projectgids bespreken met groep

Evaluatie projectweken + barbecue
Overzicht startgeld maken
Nieuwsbrief sturen

Acties
Oliebollenactie
In de weken voorafgaand aan de actie worden formulieren verspreid, zowel via e-mail als op papier,
waarop bestellingen kunnen worden doorgegeven. Op 29 of 30 december worden de oliebollen
gebakken en bezorgd dan wel opgehaald op locatie.

Aardbeienactie
Vanaf de maand mei worden flyers verspreid voor het bestellen van de aardbeien. Promoten kan
wanneer de datum van het plukken bekend is. Deze datum is wel altijd onder voorbehoud.
De aardbeien worden op één dag geplukt wanneer deze rijp zijn. Na terugkomst moeten de
aardbeien bezorgd dan wel aan huis verkocht worden.
De aardbeien worden geplukt bij Gerdes in Duitsland, tussen Lorup en Gehlenberg. Het adres kan
opgevraagd worden bij Klaas Plas.

Bollenmandenactie
Van december t/m februari wordt de bollenmandenactie gehouden. Dit wordt geleid door één
persoon die ook contactpersoon is voor Kruize. De bollenmanden besteld bij Kruize Bloembollen
Uithuizermeeden.

Projecten
Kinderbijbelweken
In verschillende dorpen en voor verschillende groepen kinderen worden jaarlijks kinderbijbelweken
georganiseerd. De opzet is vaak hetzelfde:
De dag wordt begonnen met een bijbelverhaal, het zingen van liedjes en gebed. Dit wordt verzorgd
door een dominee, een juf of meester of iemand anders van de lokale bevolking.
Vervolgens wordt er geknutseld met de kinderen.
In de middag wordt er sport&spel gedaan waarna er afgesloten wordt met een dramastukje. In
overleg met de lokale bevolking wordt bepaald wie de materialen voor het knutselen en het sport &
spel verzorgt. De stichting stelt hiervoor geld beschikbaar.
Er bestaan Hongaarse programma’s om een kinderbijbelweek te organiseren. Welk programma te
gebruiken is, is na te vragen bij de plaatselijke predikanten. Sport & spel en drama wordt wel zelf
georganiseerd.
Pír, Roemenië
De kinderbijbelweek in Pír (Roemenië) wordt in samenwerking gedaan met dominee Szabo Sándor.
Met hem wordt besproken hoe we de dagen vorm gaan geven.
In Pír moet rekening gehouden met een opkomst van ongeveer 100-120 kinderen in de leeftijd van 314 jaar.
Tivadar, Oekraïne
Deze week wordt in samenwerking gedaan met dominee János. Met hem wordt besproken hoe de
dagen vorm gegeven worden.

Bouwprojecten
Naar aanleiding van de vraag vanuit Roemenië en Oekraïne worden de bouwprojecten vastgesteld.
Vanuit Roemenië is daar veelal contact over met dominee Sándor uit Pír en vanuit Oekraïne vaak met
dominee János Séres en Jurjen Knot. Nieuwe contacten zijn natuurlijk altijd te bespreken.
Met de contacten wordt overlegd welke bouwprojecten gedaan kunnen worden en wat er precies
gedaan kan worden. Naar aanleiding hiervan wordt bepaald wat er vanuit Nederland meegenomen
moet worden. Alle materialen en andere benodigdheden wordt geregeld door de lokale
contactpersonen, voorafgaande aan de projectweken. Tijdens het bezoek in de meivakantie wordt
een deel van de begrote bouwkosten alvast aangeboden aan de contactpersonen zodat zij hiermee
aan de slag kunnen. In overleg kan men daar ook alvast een start maken met de bouw.
Tijdens de projectweken moet er minstens één iemand zijn van de lokale bevolking om het
bouwteam aan te sturen. Het zou mooi zijn als via de predikanten lokale mensen worden gevraagd
om mee te helpen met de bouw.

Transport
Gedurende het hele jaar houden we ons bezig met het transport. Goederen, zoals meubels, fietsen
en kleding, kunnen ingeleverd worden bij de projectleden. Deze worden vervolgens in de trailer
gedaan. De trailer staat het hele jaar aan de Klinkenborgerweg 1 te Kantens. De sleutel van de trailer
is op te halen bij familie Bijsterveld (Klinkenborgerweg 4) of bij familie Veldman. In het schriftje
wordt opgeschreven wat er in de trailer gedaan wordt.
In overleg met de twee chauffeurs die willen rijden, wordt er een datum vastgesteld voor het vertrek.
De chauffeurs rijden naar Vaida en Pír in Roemenië en naar Debrecen in Hongarije. De goederen die

in Hongarije afgeleverd worden, worden vervolgens door iemand uit Oekraïne naar Oekraïne
gebracht.
In de week voor vertrek wordt de trailer opnieuw, efficiënt ingepakt. Op zo’n manier dat alles wat
naar dezelfde plaats gaat, bij elkaar staat en op volgorde van de verschillende bestemmingen.
De chauffeurs regelen een truck al dan niet tegen vergoeding. We hebben verschillende chauffeurs
die wel eens willen rijden. In de begroting van het transport moet worden opgenomen: brandstof,
tolvignetten, evt. huur trailer/of truck en de onkosten van de chauffeurs.
Als het humanitair transport is kan er ontheffing van tol worden aangevraagd voor Duitsland en
Hongarije. Dit kan via de website www.humanitairtransportoosteuropa.nl/diensten
Voordat het transport vertrekt moeten er verschillende dingen geregeld worden:
- CMR-formulieren
- Vrachtbrieven (zie bijlage 5)
- Acceptatiebrief via contactpersonen (zie voorbeeld in bijlage 6)

Gaarkeuken
Tijdens de wintermaanden wordt er vanuit de gaarkeuken eten gemaakt voor de armen. Daarom
kunnen we tijdens de projectweken van de zomer niets praktisch doen en kan een gift gegeven
worden. Tijdens een bezoek in de wintermaanden kan overwogen worden om mee te gaan met Imre,
die de adressen bij langs gaat.

Contactgegevens
Postadres Stichting:
Oosterweg 7
9995 VJ Kantens
projectoekraine@live.nl
Tel. 0595-552424

