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1. Inleiding Stichting Talita
Stichting Talita (opgericht 21-02-2017) is een organisatie die zich wil inzetten voor vrouwen
en gezinnen uit gebroken situaties in Roemenië. Daar zijn vrouwen die door pooierschap,
weinig perspectief en armoede in de prostitutie terecht komen. Deze vrouwen worden door
de Roemeense Asociatia Talita benaderd door middel van ‘outreaches’. Daarnaast wil de
stichting vrouwen begeleiden op weg naar herstel en een stabiel leven in de maatschappij.
Dit geldt ook voor Roemeense vrouwen die terug komen uit Nederland. De Nederlandse
stichting Talita ondersteunt het werk van de Roemeense Asociatia Talita en de stichtingen
waar ze in Roemenie mee samenwerkt. De Nederlandse stichting draagt zorg voor de
morele, financiële en materiële ondersteuning.

2. Doelstelling Stichting Talita
De Stichting Talita heeft ten doel:
1. Het (financieel) ondersteunen van opvangtehuizen voor meisjes en vrouwen die
werkzaam zijn (geweest) in de prostitutie en het bieden van hulp aan hen op welke wijze
dan ook;
2. Het geven van preventieve voorlichting aan meisjes en vrouwen die in de toekomst
mogelijk met prostitutie te maken zullen krijgen,
3. alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Om dit te bereiken werkt de stichting nauw samen de Roemeense stichting Asociatia non
profit Talita, gevestigd in Chirileu, provincie Mures (In dit document zullen we deze stichting
aanduiden als “Asociatia Talita").
De doelstellingen van “Asociatia Talita" zijn:
- preventie en bewustwording creëren op het gebied van mensenhandel.
- vrouwen begeleiden op weg naar herstel en participatie in de maatschappij.
- het bouwen aan een veilige, duurzame gemeenschap waar mensen die hulp nodig
hebben hun talenten kunnen ontwikkelen en toe groeien naar een stabiel leven.
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.

3. Grondslag
Grondslag, leidraad en inspiratie zijn Gods liefde en naastenliefde, zoals die worden
verwoord in de Bijbel. In haar werk maakt zij geen onderscheid in ras, geloof en geaardheid.
Van ieder die participeert in bestuur en missie verwacht zij respect voor de grondslag.

4. Wijze van werving van gelden
De Stichting Talita ontvangt haar inkomsten door middel van giften, eventueel subsidies,
donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten. Zij
werft donateurs, organiseert presentaties en allerlei activiteiten om de doelstelling van de
stichting te financieren.
De kosten van de verschillende activiteiten in Roemenië worden jaarlijks begroot door de
Asociatia Talita in Roemenië. De Roemeense stichting kent een door de Roemeense
overheid erkende boekhouder, die de boekhouding bijhoudt. De door de Asociatia
vastgestelde begroting wordt door het bestuur van Stichting Talita besproken en al dan niet
met wijzigingen goedgekeurd. Hiermee verplicht Stichting Talita zich er alles aan te doen om
benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Elk jaar stelt het bestuur van de stichting een
jaarrekening en een jaarverslag vast.

3. Beheer van het vermogen
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden. Bestuursleden van de Stichting Talita
dienen de grondslag van de Stichting te onderschrijven. Het bestuur kent een voorzitter,
secretaris, penningmeester.
-

Voorzitter is de heer Dr. R. Bos

-

Secretaris is mevrouw L. Sijtsma-Tjeerdsma

-

Penningmeester is de heer C. de Bruijn

Vergaderen
Conform the stichtingsacte komt het bestuur minimaal twee maal per jaar samen voor een
bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht
-

Werving van donateurs, sponsor acties

-

Het selecteren van bestemmingsdoeleinden

-

Instellen werkgroepen voor specifieke initiatieven

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen
en vastgelegd in de stichtingsacte zijn onder meer:
-

Jaarlijks een begroting opstellen;

-

Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

-

Beheren van de gelden;

-

Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen

Vergoeding bestuursleden
De Stichting Talita kent geen werknemers in loondienst en bestaat volledig uit
vrijwilligers. Zowel het bestuur als eventuele werkgroepleden en andere vrijwilligers
ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Eventueel gemaakte onkosten kunnen
gedeclareerd worden.

4. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Talita.
-

De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te
compenseren.

-

De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om
andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben
als de eigen stichting.

-

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde
buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast
wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

-

5. Aanvullende gegevens
-

website: stichtingtalita.com

-

E-mail: stichtingtalita@gmail.com

-

KvK-nummer: 68138997

-

rekeningnummer: NL 10 SNSB 0947 4118 79 t.n.v. Stichting Talita

