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Sliedrecht, 17 november 2008.

Beleidsplan VHM
Naam. De vereniging is genaamd: Vereniging Hulp Moldavië (VHM)
Zetel. Zij heeft haar zetel in de gemeente Sliedrecht, Parallelweg 36 3364 AL Sliedrecht
Rechtsbevoegdheid.
De vereniging bezit beperkte rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het Verenigingenregister,
dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer: 24443758. Akte
van oprichting: 17 september 2008.
Duur.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel.
De vereniging stelt zich ten doel: Hulp geven aan de allerarmste inwoners van Moldavië,
onder toezicht en verantwoordelijkheid van Ds. Anatol Andriuţa.
Bestuur van de vereniging:
1.

Voorzitter: Arie Bastiaan Mijnster, geb. 27 juli 1950, wonende te Sliedrecht,
Middeldiepstraat 23

2.

Secretaris: Petrus Theodorus Maria Rijks, geb. 3 juni 1957, wonende te Sliedrecht,
Baanhoek 503.

3.

Penningmeester: Mirjan Mijnster van Eck, geboren te Sliedrecht op 29 december 1975,
wonende te Sliedrecht, Burg. Drijberplein 6.

Algemeen en ondersteunend bestuurslid:
Adriaan Jacob Mijnster, geboren te Sliedrecht op 8 april 1957, wonende te Sliedrecht,
Havenstraat 9.
Ontstaan der vereniging.
In 2007 bezocht de voorzitter van VHM, A.B.Mijnster, op verzoek van de voorzitter van Asociaţiei
Poliţiştilor Creştini Moldova, (APCM), Ds. Anatol Andriuţa, de conferentie van (APCM) in Moldavië.
Sindsdien is hulp toegezegd aan deze bevriende collegiale vereniging van politieambtenaren in Moldavië.
Jaarlijks worden de collega’s en de door VHM gesponsorde projecten in Moldavië bezocht.
Werkzaamheden van de vereniging.
De werkzaamheden bestaan uit:
1. in eigen beheer verkopen van goederen (brocante) of die deels zelf vervaardigd zijn.
2. bezoeken van groepen en/of verenigingen / instanties waar we een presentatie geven.
3. Activiteiten ontwikkelen die de sponsoring bevorderen.
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Werkwijze van beheer in Nederland.
Het financiële beheer geschiedt door het bestuur van VHM middels de administratie van bankafschriften
van bijschrijving en afschrijving. De bankafschriften geven inzicht in de inkomsten vanuit Nederland en de
geldopnamen vanuit Moldavië.
Werkwijze van beheer in Moldavië.
Verantwoording van besteding van de ontvangen gelden van VHM en uitgaven gedaan door Ds. Anatol
Andriuţa worden door hem via Email met foto’s verzonden vanuit Moldavië naar de voorzitter van VHM.
Geldopname van een bepaald overeengekomen bedrag boven de 100 euro geschiedt alleen na overleg
met de voorzitter van VHM.
De besteding van gelden.
Door het bestuur van VHM is Anatol Andriuţa, geboren te Moldavië Petrovca, op 1 mei 1972, Chisinau,
str.Arborilor 7/3, aangewezen als beheerder en hoofdverantwoordelijke voor ontvangst en administrering
van de ontvangst en besteding van de financiën.
Werkwijze geldopname in Moldavië.
Anatol Andriuţa, heeft de beschikking over een bankpasje van de Rabobank Nederland. Vanwege de
Rabobank is aantekening gemaakt dat hij geld opneemt van de Raborekening van VHM 1365.75.234 De
geldtransactie middels de Rabobankpas valt onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de voorzitter
van VHM. De Rabobank is akkoord gegaan met deze werkwijze en er is aantekening gemaakt bij uitgifte
van voornoemde bankpas.
Werkwijze selectie arme gezinnen.
Anatol Andriuţa selecteert de meest kansarme families of noodsituaties. De hulp bestaat hoofdzakelijk uit
kopen en uitdelen van eten, drinken, (kinder)kleding en hoogst noodzakelijke levensbehoeften.
Werkwijze selectie kansarme kinderen.
Anatol Andriuţa selecteert de meest kansarme kinderen uit tehuizen die geen enkel uitzicht hebben op
een menswaardig bestaan en brengt ze onder in een gastgezin. VHM stelt zich garant dat voor deze
kinderen, tijdens vakanties, een bed en voor dagelijks eten en drinken wordt gezorgd.
Ontbinding van VHM.
Bij ontbinding van VHM wordt het nog aanwezige banksaldo ter beschikking gesteld aan een door het
bestuur aan te wijzen charitatieve instelling.

De voorzitter,
A.B.Mijnster

De secretaris,
P.T.M.Rijks,

De penningmeester,
M. Mijnster van Eck
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