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Leidraad voor SRK werkgroepen en vrijwilligers 
 
2011 (medio april wijziging t.a.v. website) 
 
Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) en de relaties met werkgroepen en individuele 
vrijwilligers. 
 
Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) is een vrijwilligersorganisatie die de doelstellingen, 
zoals aangegeven in de statuten van de stichting, alleen maar kan realiseren door de 
inzet van een groot aantal vrijwilligers die zich al dan niet in werkgroep verband hebben 
georganiseerd. 
 
Op basis van ervaringen en overleg binnen deze vrijwilligersorganisatie is duidelijk 
geworden dat het van belang is om de relaties tussen SRK en de werkgroepen en 
vrijwilligers helder te formuleren. 
 
Juridische structuur 
 
De Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) is gevestigd te Hollandscheveld. De onder naam 
en het logo van de SRK actieve werkgroepen hebben geen rechtspersoonlijkheid.  
 
Vrijwilligers van SRK die zich in werkgroepverband hebben georganiseerd werken onder 
de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting Rusland Kinderhulp. 
 
In overleg met de werkgroep sluit het bestuur van SRK een overeenkomst met een 
vrijwilliger die optreedt als penningmeester voor dat deel van de activiteiten van SRK dat 
valt onder de betreffende werkgroep.  
 
In overleg met de werkgroep sluit het bestuur van SRK een overeenkomst met een 
vrijwilliger die optreedt als Contactpersoon Vakantiekinderen (CVK) die mandaat heeft 
van het bestuur inzake selectie van gastouders en activiteiten die verband houden met 
het veilig verblijf van de kinderen die door SRK worden uitgenodigd. 
 
Het logo en eigennaam van SRK zijn auteursrechtelijk beschermd en voor gebruik 
voorbehouden aan het bestuur van SRK. De werkgroepen mogen gebruik maken van het 
logo en eigennaam van SRK. Dit echter uitsluitend ter ondersteuning van de realisatie van 
de doelstellingen van de stichting. 
 
De stichting beschikt over een eigen centrale en algemene website. 
www.ruslandkinderhulp.nl. Voortaan kunnen de werkgroepen zelf, indien daaraan 
behoefte is, een eigen website maken. Deze website naam (subdomein) wordt u ter 
beschikking gesteld door SRK (secretariaat) en heet http://naamstad.ruslandkinderhulp.nl. 
Die website kan de werkgroep zelf gaan hosten via www.rovecom.nl  of 
www.networking4all.com. Dit dient via de penningmeester van SRK werkgroep geregeld 
te worden. SRK zal dan het subdomein laten verwijzen naar de provider naar keuze. 
Hierdoor heeft SRK altijd het vermogen de website direct te beëindigen bij een 
wanprestatie door de webmaster, hacker of anderzijds. 
Op elke pagina moet het logo van SRK zichtbaar aanwezig zijn en moet er duidelijk 
worden vermeld dat het een site betreft van een werkgroep. Politieke uitlatingen en 
verwijzingen of links zijn niet toegestaan. 
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De werkgroep 
 
Een werkgroep zorgt als onderdeel van SRK voor financiële middelen om de activiteiten 
van de werkgroep, de kosten van projecten en de bijdrage aan de kosten van de 
organisatie in Belarus te kunnen betalen. Hiervoor zal SRK een bankrekening openen die, 
volgens een overeenkomst tussen SRK en de plaatselijke (en door SRK landelijk bestuur 
gemachtigde) penningmeester, zal worden beheerd. 
 
Een werkgroep heeft de mogelijkheden om, in overleg met het bestuur van SRK, eigen 
initiatieven te ontwikkelen en projecten op te zetten in Belarus. De initiatieven en 
projecten dienen te passen binnen de doelstellingen van SRK. 
 
De werkgroep draagt bij in de kosten van de organisatie. 
 
De werkgroep kan op ondersteuning en advies rekenen van SRK. Daarvoor is het 
landelijk werkende secretariaat beschikbaar. 
 
SRK zorgt voor centraal ontwikkeld en ingekocht promotiemateriaal dat tegen betaling 
aan de werkgroepen ter beschikking wordt gesteld. 
 
Door SRK worden flyers en jaarboekjes in redelijke aantallen kosteloos beschikbaar 
gesteld. 
 
De werkgroep kan jaarlijks kosteloos twee personen uit Belarus, die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de projecten van de werkgroep, uitnodigen voor een bezoek aan 
Nederland. 
 
Door of vanwege de werkgroep wordt geen website gemaakt of onderhouden anders dan 
binnen de structuur van de algemene site van SRK is aangegeven. 
 
De werkgroep voert projecten uit volgens afspraken met SRK en houdt zich daarbij aan 
de instructies zoals die staan vermeld in de draaiboeken. 
 
De werkgroep mag gebruik maken van het logo van SRK binnen de met het bestuur 
gemaakte afspraken en conform de instructies vermeld in de draaiboeken. 
 
Communicatie met overheden in Nederland en Belarus is voorbehouden aan het bestuur 
van SRK, tenzij daarover nadere afspraken zijn gemaakt. 
 
Overeenkomsten met andere structuren of organisaties is voorbehouden aan het bestuur 
van SRK, tenzij daarover nadere afspraken zijn gemaakt. 
 
Samenstelling en activiteiten van een werkgroep: 
 
Er is een voorzitter met een coördinerende rol binnen de werkgroep. 
 
Een secretaris onderhoudt de contacten met het landelijk secretariaat, houdt het bestuur 
van SRK op de hoogte van ontwikkelingen binnen de werkgroep en zorgt ervoor dat de 
notulen van lokale vergaderingen en gemaakte afspraken worden toegezonden aan het 
bestuur van SRK. 
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Penningmeester is aangesteld door de werkgroep en heeft een overeenkomst met 
voorwaarden van het bestuur van SRK.  
De penningmeester zorgt ervoor dat de jaarstukken worden gecontroleerd door een 
kascommissie of een deskundige. Tevens zorgt hij/zij ervoor  dat het jaarlijkse overzicht 
en alle boekstukken voor 31 januari wordt aangeleverd bij het SRK bestuur. 
 
De CVK is lid van het bestuur van de werkgroep. 
 
De CVK is namens het bestuur van SRK verantwoordelijk voor het onderbrengen van de 
kinderen en hun veiligheid.  
 
De CVK rapporteert rechtstreeks aan het bestuur van SRK en is tot geheimhouding 
verplicht ten aanzien van privacy gevoelige informatie van de gastgezinnen of individuele 
leden van die gezinnen. 
 
De CVK consulteert onmiddellijk de voorzitter van het bestuur van SRK of zijn 
plaatsvervanger indien de directe veiligheid van een kind in het geding is. 
 
De werkgroep levert voor eind september een (tekst) bijdrage voor de jaarlijkse uitgave 
van SRK. 
 
De werkgroep wordt verwacht vertegenwoordigd te zijn op de jaarvergadering 
 
 
De Vrijwilliger 
 
Een vrijwilliger beschikt over een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan drie 
jaar en legt die verklaring met minimaal twee referentieadressen over aan het secretariaat 
van SRK. 
 
Een vrijwilliger is donateur van SRK. 
 
Een vrijwilliger is bekend met de statuten van SRK en onderschrijft de doelstelling. 
 
Een vrijwilliger houdt zich aan de interne richtlijnen van de SRK organisatie. 
 
Een vrijwilliger met een bijzondere opdracht als penningmeester of contactpersoon 
vakantiekinderen (CVK) ondertekent een overeenkomst met SRK.  
 
Een vrijwilliger  is goed bekend met de informatie en instructies vervat in het draaiboek 
voor opvang van kinderen, het draaiboek voor de pendeldiensten, de vraagbaak op 
internet, de inhoud van opgave- en applicatieformulieren. 
 
Een vrijwilliger is niet bevoegd (zelfstandig) buiten het verband van de werkgroep gebruik 
te maken van de eigennaam van SRK of het logo. 
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Beëindiging  
 
De werkgroep bestaat uit minimaal 3 leden. Zodra de werkgroep uit minder dan drie leden 
bestaat treden de resterende leden onmiddellijk in overleg met het bestuur van de SRK. 
SRK bestuur en resterende werkgroepsleden bepalen terstond of een doorstart van de  
 
 
werkgroep haalbaar/wenselijk is. Indien dit het geval is wordt tevens bepaald binnen 
welke periode dit gestalte moet krijgen.  
Indien het resterende bestuurslid of de twee resterende bestuursleden niet binnen vijf 
werkdagen in overleg treden met het SRK bestuur wordt de werkgroep geacht te zijn 
opgeheven met ingang van de datum waarop de werkgroep is gaan bestaan uit minder 
dan 3 leden. 
 
Het SRK bestuur kan te allen tijde besluiten een werkgroep op te heffen. 
 
Van opheffing van een werkgroep kan onder andere sprake zijn indien een werkgroep 
zich niet conformeert aan of afwijkt van de statuten en richtlijnen van SRK, zich niet houdt 
aan gemaakte afspraken, de naam en/of SRK logo(s) gebruikt in afwijking van deze 
leidraad. 
 
In geval van opheffing deelt het SRK bestuur haar besluit daartoe onverwijld schriftelijk 
mee aan de voorzitter van de betreffende werkgroep of bij afwezigheid van een voorzitter 
aan de penningmeester en de CVK.  
 
Vanaf die datum vervalt de bevoegdheid voor de werkgroep om gebruik te maken van de 
naam en het logo van SRK, de bevoegdheid om namens SRK op te treden en de 
bevoegdheid om financiële transacties te doen. 
 
De werkgroep c.q. de resterende leden van de werkgroep worden in de gelegenheid 
gesteld hun zienswijze op een voorgenomen besluit tot opheffing van een werkgroep te 
geven.  
 
Onvoorzien: 
 
Het SRK bestuur beslist in die gevallen waarin deze leidraad niet voorziet. Aldus 
vastgesteld in de vergadering van het bestuur van  
 
Stichting Rusland Kinderhulp 
Op  19 april 2010. (gewijzigd medio april 2011 aangaande de website). 
 
Politiek en informatie over Belarus (gepubliceerd 19.12.2011 op de website) 
 
Het wel en wee van “onze kinderen” in Wit Rusland en hun families waarmee wij in de 
loop der jaren warme banden mee hebben ontwikkeld houdt ons in de barre economische 
omstandigheden van dit moment, allemaal bezig. 
 
De Wit Russische Centrale bank gaat er vanuit dat de inflatie in 2011 uit zal komen op iets 
van 120%.  Dat betekent dat je geld en de salaris meer dan de helft minder is geworden. 
Dat kan niet anders dan in de komende periode tot enorme prijsstijgingen leiden, zeker 
waar het gaat om producten die ze moeten importeren. De werkelijk klap voor de 
gezinnen komt nog. 
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Het is u zeker ook niet ontgaan dat er op politiek niveau van alles en nog wat speelt. 
Soms zien wij dat op de sites met het SRK-logo informatie verschijnt over de situatie in 
het land van “onze kinderen”.  
Dat kan absoluut niet!  Uitspraken over politiek gevoelige thema’s over de situatie in en de 
relatie met Wit Rusland zijn nadrukkelijk aan het SRK bestuur voorbehouden. We mogen 
gelukkig in Nederland vinden wat we willen maar op dit punt willen wij de touwtjes strak 
houden.  
 
Wij hebben gekozen voor de lijn dat SRK zich niet bemoeit met de interne politieke en 
culturele eigenaardigheden in ons gastland. Belarus is van en voor de Wit Russen en zij 
bepalen daar hoe het moet met de politiek en met hun leven. Wij helpen kinderen en hun 
gezinnen die de hulp en steun hard nodig hebben en daar houdt het voor SRK mee op.  
Wij gaan er zonder meer vanuit dat de Wit Russische autoriteiten een verbinding tussen 
humanitaire hulp en het bemoeien wat zij binnenlandse aangelegenheden vinden, niet 
zullen accepteren. Dat zou betekenen dat wij ons werk voor de kinderen niet meer kunnen 
doen. 
Dus wat ons betreft is het adagium: “afblijven van politiekgevoelige onderwerpen”. Het 
klinkt hard, maar wij willen ook niet dat dergelijke uitingen op websites komen van onze 
SRK  werkgroepen. 
 
Het SRK bestuur 
 


