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Het vorige meerjarenplan besloeg de periode 2014-2019 en werd vastgesteld op 15/11/2013. 

In de voorgaande periode kon dankzij de inzet van bestuur en vele vrijwilligers de plannen goed te 

uitvoer worden gebracht. De plannen voor de toekomst moeten echter aanzienlijk worden bijgesteld 

van wege de volgend omstandigheden: 

1. De gevorderde leeftijd van de bestuursleden en hun tanende gezondheidstoestand brengt 

mede dat – bij gebreke van jeugdige opvolging – het bestuur zich minder direct actief voor 

projecten kan inzetten.  

2. Uiterste prioriteit voor het bestuur is om z.s.m. aanvulling te vinden in het bestuur om zeker te 

stellen dat bij defungeren van het huidig bestuur de zaken van de stichting ordentelijk kunnen 

worden voortgezet of worden afgewikkeld.  

3. Het aantal en de omvang van projecten is afgenomen doordat  

a. de transporten met hulpgoederen werd eind 2017 afgebouwd van wege sub 1 waardoor 

een projecten in Oekraïne, Litouwen en Polen niet meer materieel konden worden 

ondersteund.  

b. Een aantal projecten werden overgedragen aan andere stichtingen, en een aantal 

projecten werd afgebouwd zoals o.a. Transfiguration, Oselya, Dzherelo, waarvoor geen 

nieuwe projecten in de plaats zijn gekomen.  

4. De voorgaande omstandigheid heeft in 2017 er toe geleidt dat het bestuur de donateurs 

verzocht heeft hun financiële bijdrage te beperken tot €12,50 per jaar, zijnde de circa kosten 

voor de Nieuwbrief welke 2 x per jaar wordt aangeboden.  

 

Het navolgend meerjarenplan is gebaseerd op de verwachting dat de activiteiten in het kader van de 

statutaire doelstellingen van de stichting in de komende jaren slechts deels gecontinueerd kunnen 

worden, maar niet meer met een bestuurlijke actieve inzet zoals voorheen. 

Het jaar 2020 zal dan ook een transitie jaar worden.  

1. De zelf actief initiërende activiteiten van de stichting ten aanzien van humanitaire projecten in 

vooral Oekraïne wordt gewijzigd in financiële ondersteuning op aanvraag, met een periodieke 

of eenmalige uitkeringen onder voorwaarden, aan organisaties met een UA bankrekening en 

als charity lokaal geregistreerd ofwel aan Internationale organisaties die in Oekraïne 

werkzaam zijn zoals als de stichting voorheen (bijvoorbeeld L ‘Arche international). 

2. De jaarlijks organiseren van de Henri Nouwen lezing zal voorlopig worden gestaakt totdat 

ofwel het bestuur zelf weer over organisatorische capaciteit beschikt de lezing te organiseren 

ofwel totdat de lezing met behoud van haar eigen karakter door derde worden overgenomen,  

3.  De Nieuwsbrief in huidige zal zo mogelijk in 2020 nog tweemaal verschijnen, maar in 2021 

worden vervangen door, zo mogelijk, een A4 mededeling brief aan donateurs. 

4. De vertegenwoordiging van de Henri Nouwen LegacyTrust (HNLT) door de stichting tegenover 

Nederlandse en Duitse uitgevers zal worden teruggeven eind 2020 tenzij de stichting daar nog 

capaciteit voor heeft.  

5. Na 2020 zal de stichting zoveel mogelijk haar resterend eigen vermogen distribueren over 

stichtingen die om en nabij dezelfde doelen dienen, behoudens dat een beperkt eigen 

vermogen zal worden aangehouden in afwachting van ofwel “betere tijden” dan wel het 

besluit van het bestuur alsdan tot liquidatie van de stichting.  
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