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Compensatie- en voordelen beleid

ROMPRO Foundation is sinds februari 2016 actief door de opmerkelijke toewijding van ons 
team.
Tijdens deze laatste 3,5 jaar van activiteit bracht ROMPRO Foundation duizenden Roemenen 
samen of hielp ze in de Nederland en hun families.
We hebben samengewerkt met overheidsorganisaties en andere non-profitorganisaties om ons 
een stap dichterbij te brengen om een sterke gemeenschap te creëren.
We hebben Roemenen dichter bij de Nederlandse samenleving gebracht en we hebben 
Roemenen en hun initiatieven onder de aandacht gebracht van het publiek in Nederland.
En we bleven samen met andere partnerorganisaties belangrijke vooruitgang boeken naast het 
vergroten van het bewustzijn voor het probleem van seizoensarbeiders in de richting van 
verbeterd overheidsbeleid en reglementen.

Het aantal Roemenen in Nederland is sinds het begin van onze activiteiten aanzienlijk gegroeid, 
evenals het aantal projecten dat we momenteel uitvoeren met uiterst beperkte 
financieringsbronnen.

Onze inspanningen gaan naar:

Ervoor zorgen dat meer Roemenen in Nederland streven en succes vinden

Onze wortels, taal behouden, onze tradities vieren terwijl we ons omarmen en behoren tot de 
Nederlandse samenleving terwijl wij hier wonen.

Mensen inspireren om bij te dragen aan de samenleving, meer vrijwilligerswerk te doen en 
elkaar te helpen.

Bewustmaking en bestrijding van illegale praktijken die het leven van Roemeense werknemers 
beïnvloeden

Financieringsbronnen ROMPRO:

Donaties, evenementen, bijdragen voor cursussen, projecten gedeeltelijk gefinancierd door 
Ministerie voor Roemenen in het buitenland (bijv. Roemeense School Amsterdam)

Team en vrijwilligers

ROMPRO Stichtingsbestuur is juridisch verantwoordelijk voor alle activiteiten van de Stichting 
en neemt de nodige beslissingen om alle activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van de 
Stichting en te voldoen aan de regels en voorschriften.



De president (uitvoerend directeur) zorgt voor het dagelijkse management van het team en 
stemt af met het bestuur waar beslissingen moeten worden genomen met betrekking tot de 
wettelijke verantwoordelijkheid.
Executive Team omvat het bestuur en alle team- en projectcoördinatoren en zorgt voor alle 
gemeenschappelijke aspecten of onderlinge afhankelijkheden, neemt beslissingen met 
betrekking tot de gezamenlijke projecten of evenementen.

Team- en projectcoördinatoren bepalen samen met hun teams de planning en 
verantwoordelijkheden.
In al onze communicatie bespreken we respectvol, open en constructief, ondersteunen we 
elkaar en handelen we voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting.

Alle ROMPRO-teams werken op vrijwillige basis en werken zonder enige verwachtingen van 
financiële vergoedingen of voordelen. Alle gemaakte kosten zijn voor eigen rekening behalve 
die hieronder vermeld:

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

a.Vrijwilligers die vanwege de aard van hun werk moeten profiteren van de jaarlijkse 
vrijwilligersvergoeding. Hun vergoeding wordt overeengekomen met de Executive en de 
respectieve Projectmanager en mag de totale jaarlijkse vergoeding voor vrijwilligers niet 
overschrijden volgens de regels in Nederland.
b.Professionals die zijn ingehuurd om advies, lessen of andere diensten per geval te 
verstrekken voor de activiteiten van de Stichting alleen met goedkeuring van het bestuur.
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b.Vereiste kosten voor een activiteit en / of evenement en overeengekomen om in aanmerking 
te komen voor terugbetaling met de Projectmanager en Financieel Manager

c.Uitzonderlijke gevallen goedgekeurd door het Stichtingsbestuur.

Alle financiële rapporten van de Stichting worden elk jaar openbaar gemaakt, binnen max. van 6 
maanden vanaf het einde van het vorige boekjaar.

Stichtingsbestuur ROMPRO 




