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Beleidsplan 2022 
Stichting Small Miracles is opgericht in oktober 2009 door Jurjen en Ruth Knot. Tijdens eerdere bezoeken aan de 
Transkarpaten, het Hongaarssprekende gedeelte van Oekraïne, werden zij geraakt door de armoede en de 
uitzichtloze situatie van veel mensen in dat gebied. Het leidde tot de oprichting van Small Miracles: “Wij geloven 
dat we, gezegend door God, een zegen mogen zijn voor anderen en dat er hierdoor, in deze tijd, nog (kleine) 
wonderen mogen gebeuren. Vandaar de naam van onze stichting: Small Miracles.” 
 
Vanaf 2010 – 2018 woonden Jurjen en Ruth afwisselend in Oekraïne en Nederland. Sinds augustus 2018 wonen ze 
met hun dochters Rebekka (juli 2013) en Hanna (december 2016) in Tornyospálca (Hongarije), dicht bij de grens 
tussen Hongarije en Oekraïne en vlakbij hun werkgebied in de Transkarpaten. 
 
Jurjen en Ruth worden vanuit Nederland ondersteund door het bestuur van Small Miracles. Het bestuur houdt zich 
bezig met het organiseren van activiteiten om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten en het inzamelen 
van financiële middelen, het onderhouden van contacten met bij de stichting betrokkenen (o.a. donateurs, 
sponsoren) en het leggen van nieuwe contacten. Het bestuur bestaat uit vier leden die allen sterk betrokken zijn 
op het werk van de stichting. 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Small Miracles, met de volgende onderdelen: 
▪ Doel, missie en werkzaamheden 
▪ Beheer financiële middelen, goederen en hulpmiddelen 
▪ Bestuur 
▪ Integriteit 
▪ Projecten 2022 
▪ Begroting 2022 
 
Meppel, december 2021 
 
Stichting Small Miracles 
 
Bram Melse, voorzitter 
Desiree Tempelman, penningmeester 
Jeanet van der Veen, secretaris 
Gerard Wiersema, bestuurslid 
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Doel, missie en werkzaamheden 
Doel 
Het doel van de stichting is het bieden van hulp, zorg, begeleiding en steun (in financiële, materiële en immateriële 
zin) aan de kansarme bevolkingsgroepen in de Transkarpaten (Oekraïne), in het bijzonder aan de Roma-kinderen, 
weeskinderen en kinderen met een beperking.  
 

Missie 
Door het bieden van hulp, zorg en begeleiding wil de stichting kansarme kinderen zicht geven op een betere 
toekomst. Met de hulp vanuit de stichting krijgen deze kinderen mogelijkheden die hun ouders niet hebben gehad, 
de mogelijkheid om zelf iets op te bouwen en een beter bestaan voor zichzelf en hun kinderen te bewerkstelligen. 
 

Werkzaamheden 
De werkzaamheden van de stichting zijn heel breed, maar vallen allemaal onder de noemer van het bieden van 
hulp. In de praktijk komt dit terug in de volgende werkzaamheden: 
▪ Het aanbieden van (buitenschoolse) activiteiten voor kinderen en jongeren; 
▪ Het organiseren van activiteiten voor kansarme bevolkingsgroepen; 
▪ Het bieden van een plek voor kinderen en jongeren waar zij terecht kunnen en zorg en aandacht krijgen; 
▪ Het geven van school- en studiebegeleiding en het begeleiden bij het maken van keuzes; 
▪ Het creëren van wederzijds begrip; 
▪ Het faciliteren, organiseren en begeleiden van evangelisatie activiteiten; 
▪ De verzorging van kinderen in de meeste ruime zin (medisch, kleding, voedsel); 
▪ Het inzamelen van kleding, schoeisel, schoolmeubels, ontwikkelingsmateriaal, en alle andere mogelijke 

goederen en hulpmiddelen; 
▪ Het inzamelen van financiële middelen. 
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Beheer financiële middelen, goederen en hulpmiddelen 

Inzameling van financiële middelen 
De stichting werft op verschillende manieren haar gelden. Dit doet zij vooral bij mensen die het werk van de 
stichting kennen en voor langere tijd betrokken willen zijn. Donateurs dragen zorg voor (een deel van) de 
inkomsten. Daarnaast zijn er kerken en particuliere en zakelijke sponsoren die de stichting ondersteunen. Ook 
organiseert de stichting verschillende activiteiten om gelden in te zamelen. Dit heeft mede als doel de 
naamsbekendheid van de stichting te vergroten. Voor de inzameling van gelden kan het bestuur een fondswerver 
inzetten. 
 

Uitgifte van financiële middelen 
Gelden, uit te geven in het werkveld, worden beschikbaar gesteld door de penningmeester conform de begroting. 
Waar mogelijk gebeurt dit op basis van offertes en/of nota’s. In veel gevallen is dit niet mogelijk en bepaalt de 
penningmeester of de uitgaven conform de begroting zijn. Voor betalingen wordt het vier-ogen principe 
gehanteerd. Het bestuur stelt altijd de jaarrekening op en beoordeelt daarmee ook achteraf of de aanwending van 
middelen conform de doelen van de stichting is geweest. 
 

Verantwoording m.b.t. financiële middelen 
De stichting werkt met een begroting. Geoormerkte gelden mogen alleen aan toegekende doelen worden besteed. 
Het bestuur kan – bij meerderheid van stemmen – besluiten gelden anders uit te geven dan waarvoor zij zijn 
begroot. Zij doet dit alleen als daar dringende redenen voor zijn. Het voltallige bestuur stelt jaarlijks een begroting 
op en beoordeelt en controleert ook na afloop van het jaar de besteding van de gelden, door de jaarrekening vast 
te stellen. De jaarrekening wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de website van de 
stichting gepubliceerd, voorzien van het verslag van de kascontrole. 
 

Inzameling en uitgifte van goederen en hulpmiddelen 
In Nederland worden goederen en hulpmiddelen ingezameld die vervolgens worden getransporteerd naar 
Oekraïne. Maandelijks is er gelegenheid de goederen en hulpmiddelen af te geven bij de ‘eigen’ opslagruimte die 
de stichting beschikbaar heeft. Het transport vindt vervolgens via (bevriende) vervoerders plaats. De uitgifte van 
de goederen en hulpmiddelen in Oekraïne vindt zoveel mogelijk plaats op de plekken waar de goederen en 
hulpmiddelen het meest nodig zijn. 
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Bestuur 

Algemene gegevens 
▪ Registratie Kamer van Koophandel: 01165481. 
▪ ANBI-registratie: RSIN 821423861. 
▪ Bankrekeningnummer: NL58 ABNA 0572 5069 02. 
▪ Website: www.small-miracles.nl 
▪ E-mail: info@small-miracles.nl 
▪ Social media: 

  
 

 
Contactgegevens 
▪ Contactgegevens Hongarije/Oekraïne (uitvoering werkzaamheden): 

Ruth en Jurjen Knot 
4642 Tornyospálca 
Honvéd-utca 95 
Magyarország / Hungary 
+31 (0)6 15618106 / info@small-miracles.nl 

▪ Contactgegevens Nederland (bestuur): 
Stichting Small Miracles 
Steenwijkerstraatweg 34 
7942 HP  MEPPEL / Nederland 
+31 (0)6 51839080 / bram@melse.net 

 

Samenstelling bestuur 
▪ Voorzitter: Bram Melse (1964), lid van het bestuur sinds 2019 
▪ Secretaris: Jeanet van der Veen (1953), lid van het bestuur sinds 2020 
▪ Penningmeester: Desiree Tempelman (1986), lid van het bestuur sinds 2021 
▪ Bestuurslid: Gerard Wiersema (1951), lid van het bestuur sinds 2016 
▪ Het bestuur van de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bestaat tenminste uit drie of meer 

bestuurders. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. 
▪ De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding 

van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte (aantoonbare) kosten. Aan hen die uitvoering 
geven aan de werkzaamheden van de stichting kan een vrijwilligersvergoeding worden toegekend. 

 

Fondswerving 
Sinds medio 2021 is Jaap Jonk (1954) als fondswerver verbonden aan de stichting. 
 

Geen winstoogmerk 
De stichting kent geen winstoogmerk. Alle ingezamelde gelden komen ten goede aan de hulp aan de gemeenschap 
in Oekraïne. Wanneer er in een jaar meer middelen binnenkomen dan in dat jaar worden uitgegeven, dan worden 
deze middelen aan de reserve van de stichting toegevoegd, maar alleen met het doel om latere uitgaven vanuit de 
stichting te kunnen bekostigen. 
 

Statuten 
De statuten van de stichting zijn per 19 mei 2014 opgenomen door mr. J.W. Landman, notaris te Meppel, en 
opgenomen op de website. 

 

http://www.small-miracles.nl/
mailto:info@small-miracles.nl
mailto:info@small-miracles.nl
mailto:bram@melse.net
https://www.youtube.com/channel/UC3sA8dTy3SrSn7k14jv3NXA
https://www.facebook.com/Small-Miracles-109478744069434/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/p/B7YhWodlxjz/
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Integriteit 
Aanspreekbaar 
Voor iedereen die betrokken is bij de stichting is integriteit van groot belang. Kernwaarden hierin zijn 
betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en het aanspreekbaar zijn op verantwoordelijkheden. We borgen dit door het 
onderwerp integriteit als bestuur minimaal één keer per jaar met elkaar te bespreken en door elkaar hierop aan te 
spreken.  
 

Verklaring Omtrent Gedrag 
Van bestuursleden en fondswerver vragen we een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG), waarbij de screeningseisen afhankelijk zijn van de 
functie.  
 
Van vrijwilligers die voor langere tijd werkzaamheden verrichten in 
het werkgebied, en daarbij in contact kunnen komen met kwetsbaren, 
kinderen en jongeren vragen we een VOG met een aantal specifieke 
screeningseisen. In de tabel zijn het screeningsprofiel inclusief de functieaspecten per functie aangegeven. De tabel 
is gebaseerd op gegevens van Dienst Justis, de screeningsorganisatie van de het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
 

Vrijwilliger 
Van een vrijwilliger die voor korte tijd werkzaamheden verricht in het werkgebied, en daarbij in contact kan 
komen met kwetsbaren, kinderen en jongeren vragen we ondertekening van onze gedragscode. Dit doen we na 
hierover met de vrijwilliger in gesprek te zijn geweest. 
 

Vertrouwenscontactpersonen 
Bestuursleden, fondswerver en vrijwilligers kunnen indien hier aanleiding toe is contact opnemen met een 
vertrouwenscontactpersoon. Onze vertrouwenscontactpersonen zijn: 
 
Aukje Horst      Hendrik Leeflang 
St. Pietersland 76     Evesingepad 2 
7943 EP Meppel     7943 EJ Meppel 
aukjehorst@gmail.com     hjleeflang@gmail.com 
+31 (0)6 49893169     +31 (0)6 11424779 
 

  

mailto:aukjehorst@gmail.com
mailto:hjleeflang@gmail.com
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Projecten 2022 
Inleiding 
Onderstaand worden de doorlopende projecten en activiteiten van de stichting toegelicht. Projecten en activiteiten 
die nieuw zijn worden hier specifiek aangegeven. We weten ons is alles afhankelijk van God, deze wereld is in Zijn 
hand!  

 
Evangelisatie 
Evangelisatie loopt als een rode draad door alle projecten en activiteiten van de stichting heen. In alles proberen 
we het evangelie uit te dragen, bijvoorbeeld door te wijzen op taalgebruik en in de gesprekken met kinderen en 
jongeren. Het doorgeven van de liefde van Jezus Christus is de drijfveer achter alle hulp die gegeven wordt en klinkt 
ook door in concrete projecten en activiteiten, zoals het verzorgen van kinderbijbelweken en bijbellessen. Verder 
ondersteunen  we een theologiestudent, studerend aan de Universiteit van Boedapest.  In 2022 hopen we de 
lopende activiteiten m.b.t. evangelisatie voort te zetten. 
 

Educatie 
Op verschillende plaatsen zijn we actief op het gebied van educatie. We willen kinderen/jongeren kansen geven 
om zo lang mogelijk naar school te gaan, zodat ze daarmee meer kansen voor zichzelf creëren. De ondersteuning 
op verschillende plekken is erg divers. Het kan gaan om bijdragen voor een peuterspelzaal, het aanbieden van 
huiswerkbegeleiding, hulp aan juffen of soms het financieren van complete projecten op een Roma-kamp. Verder 
dragen we via een studiefonds bij in de studiekosten van verschillende jongeren. De lopende activiteiten m.b.t. 
educatie hopen we in 2022 voort te zetten. 
 

Kindertehuis De Barmhartige Samaritaan in Nagydobrony 
Sinds 2010 hebben we als stichting contacten met dit kindertehuis, sinds 2018 hebben we een intensieve 
samenwerking. In dit kindertehuis wonen momenteel ongeveer 90 meisjes/jong volwassenen, deels weeskinderen, 
deels meisjes die niet meer door hun ouder(s) verzorgd kunnen worden. Wanneer Jurjen en Ruth in Oekraïne 
verblijven dan ‘wonen’ ze in het kindertehuis. In de afgelopen jaren is er hierdoor zowel met de meisjes als met de 
leiding van het kindertehuis een intensieve (geestelijke) band ontstaan. Jurjen en Ruth organiseren veel activiteiten 
in het kindertehuis. Tegelijkertijd dragen zij door hun buitenlandse contacten en hun inventiviteit zowel direct als 
indirect bij aan de instandhouding en doorontwikkeling van het kindertehuis. De contacten willen we ook in 2022 
blijven onderhouden en de lopende activiteiten hopen we voort te kunnen zetten. Daarnaast zijn er plannen voor 
het uitbreiden van diverse voorzieningen in en om het gebouw. 

 
Dagopvang voor kinderen met een beperking in Hetyen 
Sinds 2013 zijn er contacten met een dagopvang voor kinderen met een beperking in Hetyen. Deze kinderen vormen 
in Oekraïne een achtergestelde groep. Mensen weten er niet goed raad mee. We geven hier financiële hulp, maar 
ook hulp door het contact te onderhouden en door mee te denken met mogelijke ontwikkelingen. De 
ondersteuning krijgt in 2022 een vervolg. 
 

S.C. Small Miracles en talentontwikkeling 
In 2015 richtten we als stichting voetbalclub Small Miracles op. Momenteel trainen wekelijks ongeveer 200 
kinderen met diverse achtergronden (Hongaars, Oekraïens, Roma), verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen en 
vanuit verschillende plaatsen onder leiding van een viertal lokale trainers. Er wordt deelgenomen aan de lokale 
competitie en aan diverse toernooien. Met name de deelname vanuit verschillende achtergronden is hierbij 
bijzonder en draagt bij aan de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen. Naast het voetbal worden ook 
bokslessen en danslessen aangeboden, zowel gericht op talentontwikkeling alsook traumaverwerking.  De 
activiteiten hopen we in 2022 te continueren. 
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Ondersteuning in materiële zin 
We ondersteunen het verzorgen van lunches op diverse peuterspeelzalen. Dit gebeurt in samenwerking met het 
lokale Gymnasium, waar de lunches worden bereid. Ook wordt aan kinderen die dit nodig hebben praktische hulp 
gegeven in de vorm van kleding, schoenen en schoolmaterialen. Daarnaast wordt op verschillende plekken 
bijgedragen in zaken als medicijnen, vitaminen, fruit, luiers en waspoeder. Soms wordt ook bijgedragen in de kosten 
voor een medische behandeling bij grote gezondheidsproblemen. In 2022 hopen we deze ondersteuning te kunnen 
voortzetten. 
 

Jongerenreis 
Begin 2020 is een werkgroep, Meppel voor Oekraïne, gestart met het organiseren van een jongerenreis vanuit 
Nederland. Doel is enerzijds het bieden van hulp, anderzijds is ook het doel om, belangeloos, betrokkenheid bij het 
werk van de stichting te bevorderen. Ongeveer 40 mensen (jongeren en begeleiders) hadden zich opgegeven om 
mee te gaan! Helaas ging de reis, die gepland stond voor de herfstvakantie 2020, niet door vanwege de Corona-
crisis. Ook in 2021 kon de reis niet doorgaan. We hopen dat in 2022 deze reis alsnog doorgang kan vinden, met 
hopelijk een vervolg in de jaren daarna. 
 

Gastenverblijf in Hongarije 
Sinds augustus 2018 wonen Jurjen en Ruth met hun dochters Rebekka en Hanna in Tornyospálca (Hongarije). Ze 
hebben daar de beschikking over een eigen woning. Vanwege hun rol als contactpersoon ontvangen Jurjen en Ruth 
vaak (buitenlandse) gasten. Ook ontvangen Jurjen en Ruth vaak jongeren uit Oekraïne die bij hen ‘uitwaaien’ en 
komen ‘opladen’. Om die reden is er in 2021 een gastenverblijf gerealiseerd. Het gastenverblijf wordt nu vooral 
gebruikt voor buitenlandse gasten. In 2022 willen we het ook gaan inzetten voor jongeren die tijdelijk in Hongarije 
verblijven voor school/stage en voor jongeren die even een ‘time out’ nodig hebben. 
 

Inzameling van financiële middelen 
De stichting werft op verschillende manieren haar gelden. We zijn dankbaar voor alle bijdragen van donateurs en 
sponsoren. Ook zijn we dankbaar voor alle acties waarbij gelden voor onze stichting worden ingezameld. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat het voor de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting noodzakelijk 
is om waar mogelijk het donateurs- en sponsorenbestand indien mogelijk uit te breiden. In 2021 is hiermee een 
start gemaakt. In 2022 willen we het indien mogelijk extra fondsen en subsidies werven. 
 

Promotie 
Als stichting hebben we verschillende middelen en activiteiten beschikbaar om de stichting te promoten. We 
hebben de beschikking over visitekaartjes, flyers, banners, een presentatie en een up-to-date website. Als 
activiteiten hebben we een periodieke nieuwsbrief voor onze donateurs en sponsoren (4x per jaar), welke we ook 
beschikbaar stellen aan de kerkelijke thuisgemeente van Jurjen en Ruth. Ook hebben we een samenwerking met 
het blad ‘Trots op’, waarin we 2x per jaar een artikel mogen publiceren. In 2022 willen de bestaande 
promotieactiviteiten voortzetten. 
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Begroting 2022 
Onderstaand de begroting van de stichting voor het jaar 2022, met hierin de prognose van de giften, van sponsoring 
en acties, en op hoofdlijnen de uitgaven voor de verschillende activiteiten en projecten. 
 

 


