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Gegevens t.b.v. ANBI-status1 
 
Naam 
STOEP (Stichting Oost Europa Projecten, ten behoeve van internationale contacten 
wordt Foundation for Eastern European Projects gebruikt). 
 
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 
823235166 
 
Contactgegevens 
Secretariaat: 
Stichting Oost Europa Projecten 
Winkelstede 105 
2543 BN The Hague 
The Netherlands 
Website:   https://stoep.eu 
E-mail:    info@stoep.eu 
 
Doelstelling 
De activiteiten van STOEP richten zich met name op projecten die de transitieperiode 
van nieuwe en toekomstige lidstaten van de EU vergemakkelijken. Dit omvat 
initiatieven op het gebied van cultuur, milieu en duurzaamheid, sociaal-economische 
ontwikkeling, ruimtelijke ordening en openbaar bestuur, die de cohesie tussen oude 
en nieuwe lidstaten helpen verbeteren. 
 
Beleid en strategie 
STOEP is in 1978 opgericht met als belangrijkste drijfveer het verbeteren van de 
culturele en artistieke banden tussen Oost-Europa en Nederland. Vanaf het begin 
heeft hierbij de nadruk gelegen op relaties met Bulgarije. Een uitgebreid overzicht 
van wat er vanaf sinds 1978 aan activiteiten is uigevoerd is te vinden op de website: 
https://stoep.eu/history/. 
Sinds 2012 is de doelstelling verbreed, wat onder andere tot uiting komt in de 
organisatie van een Informatiecentrum voor Bulgaren en Roemenen in Den Haag, 
gericht op arbeidsmigranten.  
Er wordt gewerkt aan het vertalen van Nederlandse literatuur in het Bulgaars en 
omgekeerd. Tijdens het Bulgaarse roulerende voorzitterschap van de EU in de eerste 
helft van 2018 is een tentoonstelling van Bulgaarse kunstenaars georganiseerd en 
een discussieavond over de plaats van Bulgarije in de Europese cultuur. In 2019 is 
meegewerkt aan het bezoek van een groep Bulgaarse docenten van diverse scholen 
in Varna aan scholen in Nederland. Daarbij zijn circa acht scholen van verschillende 
onderwijstypen bezocht. Tevens is de groep ontvangen door de Bulgaarse 
ambassadeur op de ambassade in Den Haag. 
Contacten met een Bulgaarse regio gaan leiden tot het inbrengen van Nederlandse 
kennis op het gebied van fietsverkeer in de regionale planning.  
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Waar nodig wordt samenwerking gezocht met andere instanties, zoals de Bulgaarse 
ambassade, de Vereniging Nederland Bulgarije en indien mogelijk met 
subsidieverlenende onderdelen van de EU. Daartoe wordt regelmatig gescreend wat 
voor initiatieven er in Brussel worden voorgesteld. 
Het financiële vermogen van de stichting is zeer beperkt, de belangrijkste kracht ligt 
in het samenbrengen van partijen die gezamenlijk projecten kunnen uitvoeren. 
 
Bestuur 
Voorzitter     J. Termorshuizen 
Vice-voorzitter, tevens penningmeester R. Vardeva  
Secretaris     T.K. Velinova 
Lid      T. Liho 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve 
van de stichting. Zij hebben recht op een vergoeding van gemaakte kosten.  
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Financiële gegevens 
 
Hoofdlijnen Beleidsplan 2020 

- Jurering en beschikbaar stellen van prijzen voor het tweejaarlijkse Poppentheater 

festival in Plovdiv (Bulgarije). 

- Bijdragen aan het mogelijk maken van de publicatie van vertalingen van 

Nederlandstalige literatuur in het Bulgaars. 

- Bijhouden van de website. 

 

Inkomsten 

De inkomsten komen van donaties van personen die het werk van de stichting 

ondersteunen. Meestal zijn dit giften na een rondschrijven aan de personen die in ons 

bestand zitten, een soort crowd funding. 

 

Uitgaven 

De uitgaven ter instandhouding van de stichting bestaan uit de kosten voor het hebben van 

de bankrekening en voor het hosten van de website. 

Andere uitgaven zijn projectgebonden. 

*  De coronacrisis heeft ertoe geleid dat het programma voor 2020 sterk is ingekort (update 

zomer 2020). 

 

Main points of the Policy Plan 2020 

- Judging and making prizes available for the bi-annual Puppet Theater Festival in 

Plovdiv (Bulgaria). 

- Contribute to making it possible to publish translations of Dutch literature in the 

Bulgarian language. 

- Maintaining the website. 

 

Income 

The income comes from donations from individuals who support the work of the foundation. 

Usually these are gifts after a circular to the people in our database, a kind of crowd 

funding. 

 

Expenses 

The expenses for the maintenance of the foundation consist of the costs of having the bank 

account and of hosting the website. 

Other expenses are project related. 

* The corona crisis has resulted in the program for 2020 being considerably shortened 

(update summer 2020). 
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BALANS  2019 (€)         per 31 dec. 2018        per 31 dec. 2019 

        
Activa 

       

        
Inventaris 

 
1 

  
1 

 
Vorderingen 

 
0 

  
0 

 
Bankrekening 

 
779 

  
153 

 

        
         Totaal activa 

 
780 

  
154 

 

        
Passiva 

       

        
Nog te betalen 

 
0 

  
0 

 
Eigen vermogen 

 
780 

  
154 

 

        
         Totaal passiva 

 
780 

  
154 

 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN   2019 (€) 

Baten 

Donaties      40 

 Totaal      40 

Lasten 

Bank       107 

Website      318 

Publicatie boeken J. Fabre in het Bulgaars  240 

 Totaal      665 

 

Toelichting 

De kosten van de website betreffen de periode 2017 - 2020 en het ontwikkelen van de 

website in 2017/8. 

De bijdrage aan de publicatie is betaald uit donaties die ten dele al in 2018 zijn ontvangen. 

 

 
 
 


