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Beleidsplan stichting Apeldoorn voor Oekraïne  
 
Stichting Apeldoorn voor Oekraïne (AVO) is in eerste instantie opgericht om hulpinitiatieven 
van Apeldoornse inwoners, ondernemers, gemeente en hulporganisaties te coördineren om 
daarmee samen de Oekraïense vluchtelingen in Apeldoorn een veilige leef plek te bieden. De 
startsituatie van onze stichting bevond zich in een context waarin veel zaken nog onduidelijk 
waren.  Er waren vragen over de aantallen vluchtelingen die in Apeldoorn een veilige basis 
zochten, hun hulpvraag en verder was onduidelijk welke initiatieven er precies zouden 
ontplooid door de verschillende (Apeldoornse) hulporganisaties. 
 
Na verloop van tijd kwam er meer duidelijkheid over de zowel de aantallen vluchtelingen en 
de diverse prachtige initiatieven van de verschillende hulporganisaties. In die periode heeft 
onze stichting vooral bijgedragen aan het verstrekken van hulpgoederen die niet van 
overheidswege konden worden verstrekt. Hierbij kan worden gedacht aan het verstrekken 
van fietsen, kinderzitjes, brillenglazen en telefoonkaarten. Verder heeft de stichting een 
substantiële bijdrage geleverd aan 50 IPad ‘s voor de kinderen op Wereldschool De Vlinder. 
 
Bij al deze initiatieven is nauw samengewerkt met diverse vertegenwoordigers van de 
Gemeente Apeldoorn. Vanuit de gemeente kwam vervolgens het verzoek om samen met 
hen na te denken over het opzetten van een website waarin praktische informatie ten 
behoeve van (Oekraïense) vluchtelingen ook nieuws en actualiteiten vanuit de Apeldoornse 
gemeenschap kunnen worden gedeeld. 
 
Na ampel beraad heeft het bestuur van de stichting zich hiertoe bereid verklaard. Een van de 
overwegingen van het bestuur is geweest dat de stichting, nu de mist van de vele 
onduidelijkheden enigszins is opgetrokken, een meer duidelijke focus krijgt.  
 
De stichting zal zich voortaan richten op het beheer van de website apeldoornhelp.nl. Dat is 
een website waarbij we ons richten op de informatiebehoefte van (Oekraïense) 
vluchtelingen en hun gastgezinnen. Dit doen we door het aanbieden van twee categorieën 
informatie: 

1. Praktische informatie over het wonen in Nederland en met name in Apeldoorn. 
Hierbij kan worden gedacht aan een soort Apeldoorns Orakel, maar dan voor 
vluchtelingen. 

2. Nieuws en actualiteiten die relevant zijn voor (Oekraïense) vluchtelingen. 
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De informatie wordt in het Nederlands, Engels en Oekraïens weergegeven. 
 
Na de initiatie fase zal er onder de verantwoordelijkheid van het bestuur een redactieraad 
worden gevormd die zich zal bezighouden met het beheer van de website. Deze 
redactieraad zal periodiek bij elkaar komen.  
 
Op de website is een formulier opgenomen waarbij geïnteresseerden hun initiatieven 
kunnen aanmelden. Verder zal de redactieraad ook zelf het nieuws monitoren om relevante 
nieuwsitems op de website te kunnen vermelden. Verder zal de website in Apeldoorn onder 
de aandacht worden gebracht via diverse uitingen op Social Media. 
 
 
 
Financiën: 
 
Het ontwikkelen en het onderhoud van de website geschiedt in samenwerking met een 
reclamebureau. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze kosten worden gefinancierd door 
middel van donaties. Op de website zal een donatie mogelijkheid worden opgenomen. De 
jaarrekening van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door AACC accountants te 
Apeldoorn en zal worden gepubliceerd op de website van Apeldoornhelp.nl 
 
Beloningsbeleid 
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden voor 
de stichting. 
 
Wie zijn wij? 
 
Als sociaal betrokken Apeldoornse ondernemers willen wij met anderen de handen 
ineenslaan om iets voor de slachtoffers van de afschuwelijke situatie en de humanitaire 
ramp in Oekraïne. We kunnen het leed van de vluchtelingen niet verzachten. Wat we met 
onze gezamenlijke inspanning en als Apeldoornse gemeenschap wel kunnen is de 
vluchtelingen warmhartig te ontvangen en zoveel mogelijk steun te bieden.  
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