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Voorwoord
Om inzicht te geven in het werk van Dobre Destiny is dit meerjarig beleidsplan opgesteld. Het plan
geeft onder ander inzicht in:
- De manier van werken
- Hoe middelen (geld en in natura) worden verworven
- Hoe de middelen worden besteed
- Hoe eventueel vermogen wordt beheerd
Dit beleidsplan in het bestuur van 17 januari 2014 vastgesteld.
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1. Doelstelling
Ons doel is materiële en immateriële hulp te bieden aan mensen in Oost Europa
waar de mensen gebukt gaan onder de gevolgen van armoede. Dobre Destiny stelt zich ten doel om
vanuit christelijke overtuiging en grondslag projecten van plaatselijke kerken in Oost-Europa te
ondersteunen en/of uit te voeren ter verbetering van de leefomstandigheden van de plaatselijke
bevolking.

2. Manier van werken
Onze manier van werken is om in Nederland geld en goederen te verzamelen om in Oost Europa in te
zetten in gebieden waar dit nodig is. Hierbij zoeken wij naar duurzame samenwerkingsverbanden in
het land zelf. Wij hebben als doel om ons zelf “overbodig” te maken zodat de lokale bevolking
zelfvoorzienend wordt.

3. Inzameling en besteding van geld en goederen
3.1 inzameling van geld en goederen
De inzameling van geld kan geschieden door:
- subsidies aan te vragen;
- acties te houden;
- giften;
- etc.
De inzameling van goederen kan geschieden door:
- via kerken
- via particulieren

3.2 Besteding van geld en goederen
In overleg met de plaatselijke organisatie waarmee wij een duurzame samenwerking zijn aangegaan
overleggen we waar geld en goederen ingezet kunnen worden. Hierbij laten wij de behoefte bepalen
door de lokale organisatie omdat het hun project is en blijft. Waar we kunnen helpen met kennis,
geld of goederen zullen we dit doen.
Om de besteding van de middelen te monitoren gaan we op werkbezoek. Een andere reden om op
werkbezoek te gaan is voor het bouwen van relatie en voor het bevorderen van een goede
communicatie. Communicatie alleen via telefoon en email werkt niet goed. Het is goed om elkaar te
ontmoeten en dan ook over zaken te spreken in goed overleg. Daarnaast kan in het land zelf de
voortgang van een project bekeken worden.

Pagina 4

4. Beheer van vermogen
Dobre Destiny heeft geen vermogen in beheer. Als dit in de toekomst wel het geval zal zijn dan zal dit
vermogen risicomijdend worden belegd, met als doelstelling een zo hoog mogelijk rendement te
behalen zodat dit rendement voor de doelstelling ingezet kan worden.
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