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     ANBI-STATUS 
 

 

De stichting is door de belastingdienst geregistreerd als zgn. ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit 

betekent dat giften op het belastbaar inkomen van de schenkers aftrekbaar zijn. Met betrekking tot de door de 

belastingdienst gestelde voorwaarde tot openbaarmaking van door haar vereiste gegevens volgt onderstaande 

informatie: 

 

 

Tenaamstelling, fiscaal nummer en inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

De stichting Spoetnik, gevestigd te Vlaardingen, is in het ANBI-register van de belastingdienst opgenomen met 

fiscaalnummer 802 945 867 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41 133 

999. Het e-mail adres luidt: info@spoetnik.nl en de website is te raadplegen op www.spoetnik.nl 

 

 

Secretariaat en werkplaats 

Het secretariaat is gevestigd op de Pijnboomdreef 3, 3137 BZ  te Vlaardingen, telefoon 010-474 1942 of 06-

5460 7683. Ontvangst, sortering en verzend klaarmaken van de hulpgoederen vindt plaats in de opslagplaats aan 

de Baanstraat 4 (voormalige gymnastiekzaal tegenover de Jacob Assendelftplaats), te Vlaardingen. De 

opslagplaats is geopend op woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

 

 

Bestuur, personeel en beloning 

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

• Mevrouw E.J.F.M. Kluiters-Albers, Vlaardingen    Voorzitter 

• Vacature (sinds april 2021)       Fondsenwerver 

• De heer A. Verheij, Vlaardingen      Penningmeester 

• De heer A.R.J.B. Simonis, Berkel en Rodenrijs     Secretaris 

• De heer F.J. de Jong, Rijswijk       Lid 

De benoeming geldt voor onbepaalde tijd en is onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst. De te 

verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers die eveneens geen beloning genieten. De 

voorzitter is belast met het dagelijks bestuur. 

 

 

BELEIDSPLAN STICHTING SPOETNIK 

Voor de invulling van het beleidsplan van de stichting dient de doelstelling van de stichting als leidraad. In de 

statuten is de doelstelling als volgt geformuleerd: 

“Het bieden van humanitaire en medische hulp aan bejaarden, invaliden, zieken (slachtoffers van 

Tsjernobyl) en kindertehuizen in Oekraïne; 

Het leggen en stimuleren van de contacten tussen Nederland en Oekraïne en komen tot concrete 

uitwisselingen en samenwerking op allerlei terreinen, onder andere op cultureel en educatief gebied; 

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”. 

Vanaf de oprichting in  november 1993 tot heden heeft het bieden van humanitaire hulp zich ontwikkeld tot de 

kernactiviteit van de uit te voeren werkzaamheden. Deze hulp omvat onder andere het verzamelen van 

voornamelijk tweedehands kleding/schoeisel, huisraad, linnengoed, witgoed, televisies/audioapparatuur, 

kantoormeubelen/inventaris, ziekenhuisbedden/beddengoed, schoolmeubelen, invalidenmateriaal etc. In verband 

met strenge invoereisen voor levens- en geneesmiddelen worden deze artikelen niet meer verzameld en 
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verzonden. De genoemde goederen worden over het algemeen spontaan gebracht of gemeld voor op te halen. 

Waar nodig wordt voor rekening van de afzender een huurauto ingezet. 

Voor de distributie in Oekraïne wordt samengewerkt met ter plaatse gevestigde, door de Oekraïense overheid 

erkende, goede doelen stichtingen. Met deze organisaties wordt regelmatig overlegd over aard en omvang van 

de hulp, tevens wordt enige malen per jaar ter plaatse nagegaan of de goederen daadwerkelijk op de vooraf 

gemelde bestemmingen zijn aangekomen. Gemiddeld worden jaarlijks een 20-tal vrachtwagens  met circa 12 

ton hulpgoederen naar diverse bestemmingen in Oekraïne verzonden. 

De financiering van de in Vlaardingen verrichte werkzaamheden (verzamelen/sorteren/opslag) geschiedt 

uitsluitend met jaarlijkse giften van sympathisanten. De omvang van deze hulp is bescheiden van aard doch over 

het algemeen toereikend voor de financiering van eerder genoemde activiteiten. Een eventueel overschot wordt 

per het einde van het jaar gereserveerd voor in later stadium door het bestuur aan te wijzen projecten. 

Incidentele bijzondere projecten wordt via aparte fondsenwervingsacties resp. eventuele subsidies gefinancierd. 

De aan de hulpzendingen verbonden transportkosten naar Oekraïne worden grotendeels gefinancierd door 

sponsors van de ontvangende organisaties in Oekraïne. Verzending vindt niet eerder plaats dan nadat van de 

Oekraïense transporteur bericht is ontvangen dat de vooraf verschuldigde transportkosten zijn voldaan. 

 

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld waarin in het onderdeel “verslag van het bestuur” een uitgebreid 

verslag van de verrichte werkzaamheden is opgenomen. Het onderdeel “jaarrekening” omvat de financiële 

verantwoording. Het jaarverslag is separaat op de website opgenomen. 

Tussentijds wordt de gang van zaken regelmatig door het bestuur geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 


