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Beloningsbeleid
Zoals in de statuten vermeld (art. 4, 6), genieten de leden van het bestuur geen beloning voor
hun werkzaamheden en daarnaast heeft de stichting ook geen betaalde krachten in dienst. De
stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bestuur alsmede alle andere werkzaamheden die
ter realisering van de doelstellingen worden uitgevoerd geschieden door vrijwilligers.
Beloningen zijn niet van toepassing. Slechts voor gemaakte onkosten kan eventueel indien
noodzakelijk, een vergoeding worden gevraagd. Er bestaat geen winstoogmerk.
Financiële verantwoording: zie financieel jaarverslag 2019
Beleidsplan 2020
1. Het werk van de Stichting Serafim Helpt
Doelstelling en werkwijze
- De stichting wil kleinschalige en concrete materiële en/of immateriële
hulp bieden aan mensen in nood wereldwijd – en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

We trachten naar vermogen concrete materiële hulp te bieden aan mensen
die om welke reden dan ook in een crisissituatie zijn gekomen.
Serafim heeft zich ontwikkeld tot een instelling die de concrete
hulpgoederen zoals rolstoelen, kleding etc. inzamelt en de verzending
ervan mogelijk maakt en zo daarmee projecten elders ondersteunt. In
bepaalde controleerbare gevallen sturen we geen materiaal, maar
ondersteunen we vanuit geworven fondsen financieel een project van
een organisatie.
Belangrijk voor Serafim is de samenwerking met instellingen elders,
zowel in Nederland (Emmaus, Voedselbank Amersfoort, Kledingbank
Amersfoort, Stichting Derde Hands Apeldoorn) als buiten Nederland (de
internationale Congregatie van Don Orione met het moederhuis in Rome.
De Poolse verenigingen voor daklozen Brat Albert, de Roemeense stichting
Fundatja Serafim Romania) en de samenwerking met onze vrijwilligers
die in verschillende landen actief zijn (India en Mozambique bijv.). Via dit netwerk van
samenwerking is Serafim ook in staat de effectiviteit van de gedoneerde
hulp te controleren en misbruik tegen te gaan.
Met de Congregatie van Don Orione en de Fundatja Serafim Romania
hebben we een samenwerkingsovereenkomst. Projecten van deze
organisaties worden door Stichting Serafim Helpt ook gesteund.
Serafim verricht zijn werk dus in samenwerking met bevriende
organisaties. Maar ook worden we, o.a. vanwege de economische crises,
steeds vaker geconfronteerd met individuele vragen om hulp.
Concrete activiteiten en aandachtspunten
Rond al dit werk hebben zich de volgende activiteiten en aandachtspunten ontwikkeld die
Serafim de komende jaren wil continueren en evalueren.
Secretariaat.
Het secretariaat bevindt zich in Leusden. Hier worden o.m. de hulpvragen, donaties van
goederen en distributie gecoördineerd.
Goederen en hergebruik via samenwerking.
De stichting zorgt voor instroming en hergebruik van goederen dankzij o.m. rolstoelen,
scootmobiels etc. die afgeschreven zijn door de gemeente Amersfoort en voor zog.
"verschroting” in aanmerking komen. Stichting Serafim Helpt is hiervoor door de gemeente
gescreend en goedgekeurd! Serafim krijgt ook van bevriende stichtingen goederen
aangeboden zoals van Emmaus, Voedselbank Amersfoort, Kledingbank Amersfoort,
Stichting Derde Hands Apeldoorn. Vanzelfsprekend is die hulp indien mogelijk wederkerig.
Opslag.
Onze opslagruimte voor hulpgoederen is, ook gezien het aanbod, te beperkt. Serafim is steeds
daarom opzoek naar meer opslagruimte.

Transporten en bestemming van goederen.
Stichting Serafim streeft er ook dit jaar naar om vrachten te verzorgen naar een van onze
instellingen waar we mee samenwerken in met name Polen (Don Orione, Brat Albert) en
Roemenië (Fundatia Serafim Romania). De waarde van de transporten vertegenwoordigt per
transport gemiddeld 30.000 euro. Ook worden er transporten met hulpgoederen verzorgt naar
Italië (het diaconaal project van Serafim in Oppeano).
Financiële projectondersteuning
Serafim ondersteunt soms ook projecten financieel. Zo is er een project van een van onze
vrijwilligers in India dat tracht de gezondheid en hygiënische bewustwording te bevorderen
door o.m. aanschaf van toiletten. Om dit doel te bereiken koopt Serafim in dit land zelf
toiletten.
De controle en aanschaf hiervan wordt verricht door de projectcoördinator ter plekke, die ook
een van de vrijwilligers van Serafim is.
Dezelfde werkwijze hanteert Serafim in andere landen / projecten.
Bibliotheek en huiskamer
In de ruimte in Leusden waar het secretariaat is gevestigd bevinden zich ook
- een bibliotheek voor kinderen en volwassenen waar men voor een
geringe gift boeken kan aanschaffen;
- een huiskamer-ruimte waar mensen voor een kleine gift (andere)
goederen kunnen aanschaffen.
Inname van (hulp)goederen op de Hamersveldseweg (Bibliotheek en Huiskamer)
N.a.v. de coronacrisis ( vanaf mrt 2020) heeft Serafim de inzameling van goederen op
het adres Hamersveldseweg 28, beperkt tot boeken, kleding, schoeisel, beeld- en
geluidsdragers en kleine goederen en curiosa, die tegen een kleine gift ten bate van
onze hulpprojecten aangeschaft kunnen worden. Met andere woorden, inlevering van
overtollige huisraad in z’n algemeenheid wordt niet zonder meer geaccepteerd.
Serafim streeft de ‘heelheid van de schepping na’ en heeft speciaal oog voor
duurzaamheid ook als het gaat om de inzet en inzameling van hulpgoederen.
De inrichting en functie van bibliotheek ruimte en huiskamerruimtes worden naar de
toekomst toe nader ontwikkeld. Gedacht word aan de mogelijkheid hier culturele
activiteiten te organiseren, waarbij rekening wordt gehouden met de afgekondigde
maatregelen i.v.m. de coronacrisis.
Vrijwilligers.
De stichting geeft door haar werkzaamheden een zinnige dagbesteding aan vrijwilligers.
Oppeano: diakonaal project / caritas
Een van de oprichters van Stichting Serafim is de Italiaanse zuster Maurilia
Carpinteri. Haar contacten en aanwezigheid in dit land hebben er de afgelopen jaren
toe geleid dat de stichting wil zich inzetten tot het bieden van een
gelegenheid voor rust en bezinning voor mensen, zowel uit Nederland als
elders, die in probleemsituaties verkeren. De stichting is van mening dat
culturele en religieuze ervaring, schoonheid, rust en natuur helend
werkend zijn. Om dit te bevorderen beschikt de stichting over een logeerruimte,
bibliotheek en kapel/meditatieruimte en opslag in Oppeano, Italië.

Vanuit Oppeano worden ook kleding en voedsel gegeven aan lokale
Caritas-organisaties en diverse stichtingen ten behoeve van asielzoekers, illegalen en
ongehuwde moeders.
PR.
Berichtgeving en informatie over de projecten en activiteiten zijn van
groot belang. Daarom wordt ook regelmatig aan de website van Stichting
Serafim Helpt gewerkt aan berichtgeving. Daarnaast vindt er berichtgeving van activiteiten
plaats in lokale huis-aan-huis-bladen.
Evaluatie en beleid.
Het bestuur evalueert bovenstaande activiteiten en ontwikkelt een beleid hierop.
Door o.a. de coronacrisis vanaf mrt 2020 komt er meer accent en aandacht te liggen
op het werven van fondsen en geven van kleinschalige financiële hulp.
2. De manier waarop de instelling geld werft
Serafim tracht gelden te werven door middel van mailing, verkoop van
oud ijzer en papier en (in de bibliotheek en huiskamer) van boeken en kleine
goederen die niet direct noodzakelijk zijn voor de buitenlandse projecten.
3. Het beheer van het vermogen van de instelling
Het beheer van het vermogen wordt gevoerd door het bestuur. Het wordt
besteed voor de werving en inzameling van de hulpgoederen alsmede van
het verzenden ervan en voor het geven van giften.
De stichting tracht een gedeelte van het huidige vermogen in stand te
houden om het werk te realiseren, een eigen opslag en kantoorruimte te
kunnen gebruiken, om de continuïteit te kunnen waarborgen. Reserve
voor aanschaf van transportmiddelen dienen worden opgebouwd.
Verantwoording van de jaarlijkse werkzaamheden staan, voor zover de
privacy van de hulpzoekenden niet in geding komt, op de website van
Serafim en in het jaarverslag.
4. De besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen wordt voor een gedeelde besteed aan het realiseren van
hulpprojecten zoals in het jaarverslag vermeld.
De stichting tracht verder een gedeelte van het huidige vermogen in stand
te houden conform de wens van erflaters, om het werk te realiseren, een
eigen opslag/kantoorruimte te kunnen gebruiken, om de continuïteit te
kunnen waarborgen. Reserve voor aanschaf van transportmiddelen dient
worden opgebouwd.

