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Overige Informatie 
Stichting Protect Ukraine  
RSIN 863917756 
Nuenen, Nederland 
Website: www.protectukraine.nl 
Contact: info@protectukraine.nl / info.protectukraine@gmail.com  
KvK-nummer: 86276700 
IBAN: NL15 ABNA 0116 0706 84 

Lengte en Geldigheidsduur.  
Stichting ‘Protect Ukraine’ is opgericht om humanitaire hulp te bieden aan de inwoners van 
Oekraïne en deze te ondersteunen in hun strijd tegen de bezetter. Hiermee worden de 
activiteiten van twee van haar oprichters voortgezet. De stichting blijft bestaan zolang de 
effecten van de oorlog met de Russische Federatie merkbaar zijn in Oekraïne. Dit beleidsplan 
is gericht op de komende 2 jaar, uiterlijk daarna zal het herzien en waar nodig bijgesteld 
worden. In deze periode van het beleidsplan zal de focus liggen op de ondersteuning van de 
Oekraïense inwoners en militairen die direct door de oorlog geraakt worden. Periodiek zal het 
beleidsplan getoetst worden en worden aangepast als het bestuur dit noodzakelijk acht. 

Visie en Missie 
De inval van de Russische Federatie in de Oekraïne is een directe aanval op de vrede en 
veiligheid en van Europa. En op Europese waarden zoals democratie, mensenrechten en 
rechtszekerheid. De inwoners van de Oekraïne bevinden zich op de frontlijn van deze aanval 
maar uiteindelijk is deze oorlog een bedreiging voor alle landen in West-Europa. Poetin zal 
immers niet stoppen bij de Oekraïne. Het is daarom van cruciaal belang dat de Oekraïners 
ondersteund worden in hun strijd. 
 
De stichting richt zich op het leveren van civiele goederen die in de strijd en de wederopbouw 
gebruik kunnen worden. Wapens zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 
  
De aandacht gaat enerzijds naar de strijders aan het front, die onder fysiek moeilijke 
omstandigheden moeten vechten en bivakkeren. Warme en beschermende kleding is letterlijk 
van levensbelang, zeker nu de winter nadert.  
 
Daarnaast zetten wij in op de wederopbouw van de bij de inval getroffen gebieden. Zoals het 
leveren van bouwmaterialen en gereedschap.  
 
De missie van de Stichting is het leveren aan de Oekraïners wat ze nodig hebben om deze 
zware tijden te doorstaan. 



Ambitie 
Zolang de oorlog voortduurt zal de Stichting zich maximaal inzetten om fondsen te werven 
voor de aanschaf van hulpgoederen welke via betrouwbare kanalen naar Oekraïne gestuurd 
worden. 
 
Zodra de oorlog hopelijk tot een goed einde is gekomen zal de stichting zich richten op het 
herstel van de schade van de oorlog gebruikmakend van de netwerken die ze in deze eerste 
fase heeft opgebouwd, zoals het verwijderen van mijnen door middel van robots, de 
wederopbouw en de ondersteuning van veteranen. 
 
Indien de stichting opgeheven wordt zal zij de eventuele resterende middelen overdragen aan 
een stichting met een vergelijkbaar doel en een ANBI status. 
 

Werkwijze  
De Stichting gebruikt het netwerk van de bestuurders en sympathisanten om geld in te 
zamelen. Ook zullen potentiële donateurs benaderd worden door middel van internet en 
sociale mediacampagnes. De fondsen worden vervolgens aangewend om in Nederland en 
andere EU-landen goederen in te kopen welke vervolgens via vertrouwde kanalen zonder 
tussenpersonen naar de eindbestemming in Oekraïne gestuurd worden. Het is nadrukkelijk 
niet de bedoeling om geld naar Oekraïne te sturen of anderszins financiële transacties tussen 
Nederland en Oekraïne uit te voeren. 
 
De lijst van goederen bestaat uit onder andere: 
! Kleding 
! Gereedschap 
! Medische goederen 
! Persoonlijke beschermingsmiddelen 
! Civiele drones en onderdelen   
! Onderdelen voor robots voor het opruimen van mijnen 
! Communicatiemiddelen 
 
Daar de stichting expliciet ondersteuning in de vorm van wapens uitsluit ziet zij erop toe dat zij 
slechts met leveranciers van civiele artikelen werkt.   

Financiën 
De stichting zal haar fondsenwerving in eerste instantie binnen het eigen netwerk doen en via 
het internet en sociale media. Zij streeft ernaar de verkregen middelen zoveel als mogelijk 
direct aan te wenden en zal in principe geen vermogen aanhouden maar zal bij uitzondering 
voor grotere projecten soms kortdurende reserves aanhouden. Dergelijke reserves zullen naar 
verwachting niet langer dan een jaar aangehouden worden. De bestuurders ontvangen geen 
beloning voor hun werkzaamheden en betalen hun eigen onkosten. 
 
Beloningsbeleid:  
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en betalen hun eigen 
onkosten. 



 
Statutaire doelstelling:  
De inval van de Russische Federatie in de Oekraïne is een directe aanval op de vrede en 
veiligheid en van Europa. En op Europese waarden zoals democratie, mensenrechten en 
rechtszekerheid. De inwoners van de Oekraïne bevinden zich op de frontlijn van deze aanval 
maar uiteindelijk is deze oorlog een bedreiging voor alle landen in West-Europa. Poetin zal 
immers niet stoppen bij de Oekraïne. Het is daarom van cruciaal belang dat de Oekraïners 
ondersteund worden in hun strijd.  
 
De stichting richt zich op het leveren van civiele goederen die in de strijd en de wederopbouw 
gebruik kunnen worden. Wapens zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De aandacht gaat enerzijds 
naar de strijders aan het front, die onder fysiek moeilijke omstandigheden moeten vechten en 
bivakkeren. Warme en beschermende kleding is letterlijk van levensbelang, zeker nu de winter 
nadert. Daarnaast zetten wij in op de wederopbouw van de bij de inval getroffen gebieden. 
Zoals het leveren van bouwmaterialen en gereedschap. De missie van de Stichting is het 
leveren aan de Oekraïners wat ze nodig hebben om deze zware tijden te doorstaan. 
 
Hoofdlijnen beleidsplan  
(De manier waarop de stichting geld werft, het beheer/de besteding van het vermogen van 
de stichting):  
Stichting Protect Ukraine is opgericht om humanitaire hulp te bieden aan de inwoners van 
Oekraïne en deze te ondersteunen in hun strijd tegen de bezetter. Hiermee worden de 
activiteiten van twee van haar oprichters voortgezet. De stichting blijft bestaan zolang de 
effecten van de oorlog met de Russische Federatie merkbaar zijn in Oekraïne. Dit beleidsplan 
is gericht op de komende 2 jaar, uiterlijk daarna zal het herzien en waar nodig bijgesteld 
worden. In deze periode van het beleidsplan zal de focus liggen op de ondersteuning van de 
Oekraïense inwoners en militairen die direct door de oorlog geraakt worden. Periodiek zal het 
beleidsplan getoetst worden en worden aangepast indien het bestuur dit noodzakelijk acht. 
 
De Stichting gebruikt het netwerk van de bestuurders en sympathisanten om geld in te 
zamelen. Ook zullen potentiele donateurs benaderd worden door middel van internet, sociale 
mediacampagnes en andere media. De fondsen worden vervolgens aangewend om in 
Nederland en andere EU-landen goederen in te kopen welke vervolgens via vertrouwde 
kanalen zonder tussenpersonen naar de eindbestemming in Oekraïne gestuurd worden. Het 
is nadrukkelijk niet de bedoeling om geld naar Oekraïne te sturen of anderszins financiële 
transacties tussen Nederland en Oekraïne uit te voeren. 
 


