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Beleidsplan 2022-2025 
 
  Inleiding 

Stichting Obed is opgericht in het voorjaar van 2014. De stichting is opgericht ter ondersteuning 

van het gezinshuis “Casa Nadina” gevestigd te Ghimbav welke momenteel geleid wordt door 

Danny en Rianne Kommer. 

 

Visie en missie 

De visie van Stichting Obed is de liefde van Jezus Christus zichtbaar en tastbaar te maken voor 

mensen in nood. 

 

Stichting Obed heeft als missie om in “Casa Nadina” een liefdevol thuis te bieden voor verlaten 

kinderen. Daarnaast hoopt de Stichting dat “Casa Nadina” inspirerend en motiverend werkt voor 

Roemeense gezinnen in de omgeving. 

 

Ambitie voor 2022-2025 

In 2019 heeft de stichting het pand “Casa Nadina” aangekocht. De wens is om in 2022 de benodigde 

nieuwbouw te realiseren.  De afbouw en inrichting van het nieuwe gedeelte zal, afhankelijk van de 

financiële situatie, zo snel mogelijk plaats vinden tussen 2023-2025.  Daarnaast wil de stichting kunnen 

voorzien in alle noodzakelijke middelen voor de projecten.  

 

De Visie en ambitie is vertaald naar de volgende doelstellingen voor 2022-2025 

a. Het uitbreiden en renoveren van het pand “Casa Nadina” 

b. Voorzien in de benodigde zorg 

c. Het faciliteren en ondersteunen van de opvang van meer kinderen 

d. Aanbieden van passende scholing 

e. Het opzetten van een netwerk voor vaste donateurs voor de vaste lasten 

f. Het zoeken van sponsoren voor de afbouw en renovatie van het pand 

 
Het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beoordeling en afwikkeling van de 

financiële verzoeken en het adviseren en faciliteren van de gezinshuisouders van Casa Nadina. 

 

Het bestuur bestaat op dit moment uit vier personen; Dick Verlaan (voorzitter), Daan Klomp 

(penningmeester) Petra Kleijn (secretaris) en Frits de Breij (algemeen bestuurslid) met 

specialisatie ondersteuning gezinsouders. Het bestuur wil in de komende periode graag uitbreiden 

met nog een bestuurslid. De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging. Het 

bestuur mag vooraf goedgekeurde onkosten declareren. 

Voor een noodzakelijk werkbezoek mag maximaal € 150,- gedeclareerd worden. Het huidig 
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bestuur ziet af van deze vergoeding. 
 

Samenwerking Roemenië - Nederland 

Voor het uitvoeren van de activiteiten in Roemenië is het van belang dat het bestuur intensief 

contact onderhoud met Danny en Rianne. Voorafgaand aan elke bestuursvergadering vindt er een 

overleg plaats tussen de voorzitter en Danny/Rianne, waarbij Danny en Rianne hun meningen en 

verzoeken kenbaar kunnen maken 

Het bestuur brengt jaarlijks een werkbezoek aan het gezinshuis. 

 
Het werven van gelden 

Voor de afbouw van de nieuwbouw is een bedrag nodig van € 50.000, - Om dit geld te verkrijgen 

gaan we grootschalige acties opzetten en samenwerken met andere stichtingen en bedrijven. 

 
Beheer en besteding van vermogen 

Voor het beheer van het vermogen zijn drie bankrekeningen op naam van de stichting geopend: 

- een betaalrekening voor algemeen gebruik; 

- een spaarrekening om geld weg te zetten wanneer dit niet direct ingezet wordt; en 

- een bankrekening met pinpas voor Danny en Rianne Kommer om in Roemenië te 

gebruiken voor goedgekeurde uitgaven binnen door het bestuur vastgestelde limieten. 

 

Het vermogen van de stichting wordt risicomijdend belegd, dit betekent het volgende: De 

stichting zal de vrije beschikking over de financiële middelen houden en de gelden zullen bij een 

grote Nederlandse bank worden ondergebracht. 

 

Wanneer een lid van het bestuur contant geld wordt aangeboden ten behoeve van het gezinshuis 

kan dit uitsluitend geaccepteerd worden onder de volgende voorwaarden: 

- het aangeboden bedrag overschrijdt de € 5.000, - niet; 

- de gever wordt nadrukkelijk verzocht het bedrag zelf over te maken naar de rekening van 

de stichting indien het bedrag groter is dan € 100, - 

- blijft de gever bij zijn verlangen dit contant te doen, wordt dit alleen geaccepteerd onder 

gelijktijdige verstrekking van een e-mailadres of postadres van de gever, waarop de 

penningmeester de ontvangst van de gift bevestigt. Indien het betreffende bestuurslid de 

penningmeester is, wordt de bevestiging verzonden door de (vice-)voorzitter; 

- bovengenoemde acties zijn uitgesloten bij acties 

- kasgeld wordt afgestort indien het bedrag van € 500 wordt overschreven 

- het bestuur, waarvan uitgezonderd de penningmeester, zal jaarlijks twee externe 

personen vragen een kascontrole uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen, dit 

ter bevordering van de transparantie van de financiële gang van zaken. Bij de kascontrole 

is een tweede bestuurslid aanwezig.  
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Tevens zal het bestuur, wanneer dit naar haar mening wenselijk of noodzakelijk is, een controle 

ter plekke in Roemenië uitvoeren om vast te stellen of de verleende gelden en middelen 

daadwerkelijk worden besteed aan de vastgestelde doelen. Zij kan zich hierbij laten 

vertegenwoordigen door een door het bestuur daartoe aangewezen persoon, die vervolgens 

verslag aan het bestuur zal uitbrengen. 

 

Besteding van het vermogen 

De gelden van de stichting zullen projectmatig besteed worden aan het realiseren van de 

vastgestelde doelen.  

Na de complete realisatie van deze doelen streeft het bestuur ernaar om een reserve op te 

bouwen voor kosten zoals onderhoud etc.  

  

Begroting 

Het bestuur heeft een meerjarenbegroting opgesteld. Deze is hierachter bijgevoegd. 

 
Vaststelling 

Dit beleidsplan is door het bestuur vastgesteld. 
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