
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Laleaua. In dit beleidsplan is weergegeven hoe 
de Stichting Laleaua zich verhoudt tot de moederorganisatie de Roemeense Asociatia 
non profit Laleaua (Asociatia Laleaua). De doelstelling van de Stichting Laleaua en op 
basis van welke grondslag zij werkt. Ook wordt inzicht gegeven in het beloningsbeleid, 
hoe de stichting geld verwerft en hoe met het geld wordt omgegaan. 

Ten slotte wordt, in het kort, inzicht gegeven in het beleid van de Roemeense Asociatia 
Laleaua. Hierbij komen o.a. aanbod: de doelstelling, motivatie, grondslag, 
beloningsbeleid, en de activiteiten in Roemenië.  

 

Stichting Laleaua 
Stichting Laleaua is een organisatie die zich wil inzetten voor kansarme Roma-kinderen 
in Tarnaveni in Roemenië. Tarnaveni is een oud industriestadje, waar veel Roma’s leven. 
De Roma-bevolking heeft zwaar te kampen met discriminatie en armoede.  
 
Begin 2002 is de Roemeense moederorganisatie Asociatia Laleaua te Tarnaveni 
opgericht. Deze organisatie organiseert en geeft inhoud aan diverse educatieve 
programma’s, die kosteloos aan Roma-kinderen worden aangeboden.  
Eind 2002 is de gelijknamige Nederlandse zusterorganisatie Stichting Laleaua (De Tulp) 
te Stadskanaal opgericht. Deze stichting voelt zich medeverantwoordelijk voor de 
continuïteit van de onderwijsprogramma’s en draagt zorg voor de morele, financiële en 
materiële ondersteuning.  
 
 

Doelstelling  
De Stichting Laleaua heeft ten doel het ondersteunen, financieel en materieel, van de 
door de Roemeense Asociatia non profit in overleg met de Nederlandse Stichting 
Laleaua opgezette projecten. 
Zij tracht haar doel te bereiken: 

- Door het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het 
doel bevorderlijk kunnen zijn;  

- Door samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied 
als dat van de stichting werkzaam zijn; 

- Door alle andere wettige middelen. 
 
 

Grondslag  
De organisatie is in haar doen en laten gefundeerd op de Bijbel, Gods leidraad voor de 
mensen en kent Jezus Christus als haar Heer. In haar werk maakt zij geen onderscheid in 
ras, geloof en geaardheid. Zij verwacht echter dat een ieder die, op wat voor manier dan 
ook, participeert in haar missie de Bijbelse grondslag respecteert. 
 
 



 

Beloningsbeleid 
De Stichting Laleaua kent geen werknemers in loondienst en bestaat volledig uit 
vrijwilligers.  
Zowel het bestuur als de werkgroep leden en andere vrijwilligers ontvangen geen 
vergoeding voor hun inzet. Eventueel gemaakt kosten kunnen echter wel gedeclareerd 
worden. Het betreft hier dan voornamelijk reis- benzine kosten. 
  
Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door hemzelf te bepalen aantal van 
tenminste vier leden. Bestuursleden van de Stichting Laleaua dienen de grondslag van 
de Stichting te onderschrijven. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, 
penningmeester en een vertegenwoordiger namens de werkgroep. 
 

Financiën 
De Stichting Laleaua kanaliseert vanuit Stadskanaal alle geldstromen tussen Nederland 
en de Asociatia Laleaua, Tarnaveni in Roemenië. 
Zij werft donateurs, organiseert presentaties en allerlei geld genererende activiteiten. 
De kosten van de verschillende activiteiten in Roemenië worden jaarlijks begroot door 
de Asociatia Laleaua in Roemenië. De associatie kent een door de Roemeense overheid 
erkende boekhouder, die de boekhouding bijhoudt. De door de associatie vastgestelde 
begroting wordt door het bestuur van Stichting Laleaua besproken en al dan niet met 
wijzigingen goedgekeurd. Hiermee verplicht Stichting Laleaua er alles aan te doen om 
benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Aan het eind van elk jaar stelt het bestuur van de 
stichting een jaarrekening en een jaarverslag vast.  
 
 

 


