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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.
Contacten met een Bulgaarse regio gaan leiden tot het inbrengen van Nederlandse
kennis op het gebied van fietsverkeer in de regionale planning.
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.
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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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