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Dit is het beleidsplan van Stichting UAID voor het jaar 2022. UAID is op 21 Maart 2022, met behulp van
Novitarius, geregistreerd als officiële stichting.

Visie en Missie
Stichting UAID bied humanitaire steun aan noodvluchtigen vanuit Oekraïne. Daarnaast streven we
ernaar om ook slachtoffers die niet in staat zijn om Oekraïne te ontvluchten hulp te bieden. Dit doen we
onder andere door het leveren van verschillende goederen.
Ambities
 Het ontvangen en distribueren van 25 kilo aan geneesmiddelen en producten voor persoonlijke
hygiëne aan weeshuizen, internaten en verpleeghuizen voor het komende kwartaal (2e kwartaal
2022).
 Het ondersteunen van 100 Oekraïners die niet in staat zijn te vluchten d.m.v. huizing, kleding,
voeding en overige humanitaire goederen voor het komende kwartaal (2e kwartaal 2022).
 Het herenigen van 50 huisdieren, als per actie “Reuinite” en het bieden van voeding en
onderdak aan achtergelaten huisdieren.
 Het begeleiden van 1200 Oekraïense vluchtelingen in Nederland voor het komende kwartaal (2e
kwartaal 2022).
 Het herbouwen van vernietigde infrastructuur en wooncomplexen in Oekraïne, mits veiligheid
verzekerd is.
Stappenplan
1. Het werven van vrijwilligers binnen en buiten Oekraïne om onze visie te ondersteunen en onze
ambities te realiseren.
2. Het werven van donateurs en sponsoren.
3. Het bereik van Stichting UAID te vergroten door middel van Social Media (Twitter, Facebook,
Instagram).
4. De voortgang die word geboekt te publiceren op onze website en voorgenoemde social media
platformen.
5. Samenwerking zoeken met soortgelijke organisaties.
6. In contact gaan met gemeenten, hotels en andere instanties die hulp en accommodatie kunnen
bieden aan vluchtelingen en hen vervolgens te begeleiden.
7. In contact gaan met gemeenten en scholen om scholing te bieden aan minderjarige
vluchtelingen.
8. Het maken en verkopen van merchandise (truien, t-shirts , etc.)
9. In contact gaan met media, zoals lokale kranten, vloggers en radiostations.
10. Het vergaren van dierenvoeding om huisdieren binnen en buiten Oekraïne te ondersteunen.

Inkomsten
De inkomsten van Stichting UAID bestaat uit donaties, giften en fundraising. Fundraising wordt gedaan
via verschillende acties, zoals de verkoop van kleding met het stichting UAID-logo. Stichting UAID heeft
geen winstoogmerk en is strict een non-profit organisatie.
Gebruik fondsen
De inkomsten die Stichting UAID maakt worden voornamelijk gebruikt om de relevante kosten en
uitgaven om de realizatie van onze doelen te dekken.
1. De inkomsten van stichting UAID worden gebruikt om kosten te dekken die worden gemaakt
tijdens het uitvoeren van onze projecten.
2. De inkomsten van stichting UAID worden gebruikt om humanitaire goederen en middelen aan te
schaffen en om de logistieke kosten van dien te dekken.
3. De inkomsten van stichting UAID worden gebruikt voor relevante digitale doeleinden, zoals het
onderhoud van onze webservices.
4. Stichting UAID is een non-profit organisatie. In samenhang met ons beloningsbeleid worden
inkomsten alleen uitgegeven aan de voorgenoemde punten.
Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden, enkel een vergoeding voor gemaakte
onkosten. Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Prognose van baten en lasten jaar 2022
Prognose 2022
Het onderstaande overzicht is een inkomen- en kostenschatting van het jaar 2022. Wegens de
onvoorspelbare aard van het Oekraïne-conflict is de prognose onder voorbehoud van wijzigingen.

Prognose jaar 2022
Geschatte inkomsten
Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

2022
750,000
750,000

Overige Lasten (Gebruik fondsen)
Activiteitenlasten

600,000

Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Wervingskosten
Overige kosten
Beheerslasten

22,500
15,000
48,000
6,500
43,000
15,000

Totale kosten

150,000

Financiële baten en lasten

0,00

Resultaat

0,00

Stichting UAID is een non-profit organisatie. Aangezien stichting UAID is opgericht in 03-2022, zijn we
niet in staat om een jaarrekening te leveren aangezien er nog geen inkomsten waren.

