Inleiding:
De stichting ‘Eyes on Ukraine’ stelt zich ten doel om geld in te zamelen middels donaties van
particulieren en bedrijven.
Met dit geld worden consumentendrones; communicatiemiddelen; first-aid kits voor
gewonden en medische apparatuur aangeschaft. Incidenteel ook 2e hands auto’s.
De ingezamelde gelden worden volledig besteed aan de aanschaf en transport van deze
middelen en zo nodig aan publiciteit. Al het werk met betrekking tot organisatie en
administratie wordt op vrijwillige basis (dus zonder vergoeding) uitgevoerd.
Termijn van een beleidsplan:
De stichting zal actief blijven zolang de oorlog in de Oekraïne duurt.
Missie en strategie:
De stichting ‘Eyes on Ukraine ‘ is in het leven geroepen de 3e dag na de aanval van Rusland
op de Oekraïens grondgebied op donderdag 24 Februari 2022. Deze aanvallen volgden op
eerdere aanvallen en bezettingen in de Krim en de Donbas.
Doel is om de Oekraïnse burgers te ondersteunen in hun strijd tegen de agressor.
Door middel van deze consumentendrones kan de omgeving worden gesurveilleerd en
kunnen de acties van het Russische leger (met name oorlogsmisdaden) worden
gedocumenteerd.
De gelden worden ingezameld door middel van publiciteit via de media: radio; tv; youtube;
website; linkedin; facebook; instagram
Doelstelling:
‘Eyes on Ukraine’ wil zolang dit vanuit de Oekraïne noodzakelijk wordt gevonden zoveel
mogelijk van de genoemde middelen leveren en daartoe zoveel mogelijk geld inzamelen.
Strategie:
‘Eyes on Ukraine’ werkt nauw samen met hun Oekraïense NGO partner Kolo-foundation.
Ook de mensen van Kolo werken onbezoldigd.
Naar aanleiding van de levering van drones door EoU heeft deze foundation inmiddels twee
drone-piloten scholen opgezet in Lviv en Kyiv.
Met Kolo wordt overlegd wat er precies wordt aangeschaft en zij verzorgen ook de directe
contacten en de distributie in de Oekraïne zelf.
Huidige situatie:
Tot op heden heeft ‘Eyes on Ukraïne’ inmiddels meer dan €300.000 aan gelden opgehaald.
Er is 7 keer naar de Oekraïne gereden met gedoneerde 2e hands auto’s; first-aid kits en
meer dan 400 drones.
EoU is benaderd door de European Digital Heritage organisatie uit Brussel om al het
gefilmde materiaal te uploaden op hun secured servers.
Een partij uit Cambridge heeft inmiddels een Engelse zuster-initiatief opgezet.
Activiteiten: van de organisatie:
De medewerkers van EoU leggen contacten met diverse partijen zoals deputy minister van
digital transformation Oekraine; leden van het Europees parlement in samenwerking met
NGO ‘Promote Ukraine’ België om een seminar te houden voor het Europess parlement.
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Verder wordt er aandacht gevraagd via posts op social-media en wordt er gewerkt aan een
nieuwe campagne in de media.
Organisatie:
KvK nummer: 85 83 41 22
Fiscaal nummer: 8637. 59. 750
Bestuur:
Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit de volgende:
Voorzitter : Farit Bekirov
Penningmeester en Website designer : Henk Boerboom
Secretaris : Sjoerd Renkers
Leden :
Drone expert, inkoop, update en reparatie : Sjoerd Renkers
Facebook / Instagram beheer : Mark Piazza
LinkedIn beheer : Sofia Gaydamaka /
Medelid : Marieke Bekirov – van Vlijmen
Weknemers:
De stichting heeft geen werknemers
Financiën:
Zie strategie en huidige situatie.
Bij ontbinding van de stichting wordt het batig saldo besteed ten behoeve
van een algemene beoogde instelling ( ANBI )
Werven van gelen:
Zie inleiding
Beheer en besteding:
De stichting heeft geen eigen vermogen.
Links:
www.eyesonukraine.eu
www.eyesonukraine.org
www.kolo-fund.org/en
www.promoteukraine.org
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