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Bestuursverslag 
 
Algemene informatie 
Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van Stichting Oekraïne Projecten. Dit jaarverslag begint met een 
bestuursverslag waarin wij in de eerste plaats kort terugkijken op het jaar 2021 en vooruitblikken op 
het reeds begonnen jaar 2022. 
 
Hoofdstuk twee betreft de jaarrekening van 2021. Hierin zijn de financiële gegevens over het jaar 2021 
weergegeven met een toelichting. De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester en goedge-
keurd door het bestuur op 21 februari 2022. 
 
De staat van baten en lasten over het jaar 2021 is zodanig ingericht dat inzicht wordt gegeven in de 
bestedingen conform hetgeen is genoemd in onze statuten. De bestedingen hadden betrekking op: 

 het verlenen van diaconale, charitatieve en geestelijke hulp aan, in eerste instantie, de armste 
bevolkingsgroepen in Oekraïne (hulpverlening); 

 het ondersteunen van de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, in eerste instantie 
in bovengenoemd gebied (verbreiding Evangelie); 

 het motiveren van onder andere jongeren in Nederland om op wat voor manier dan ook actief 
te zijn voor de minderbedeelden op deze wereld (bewustwording). 

 
Het bestuur van de stichting bestaat per ultimo 2021 uit de volgende personen: 
Voorzitter   Matthias Michelsen   Hattemerbroek 
Secretaris   Jacob-Jan Smallenbroek Zwolle 
Penningmeester  Johannes Kroes   ’t Harde 
Algemeen lid  Peter de Jong   Hattem  
Algemeen lid  Thijs Sander    Assen 
 
 
Activiteiten en resultaat 2021 
In 2021 heeft de stichting diverse bijgedragen geleverd en activiteiten gehad. Bij de verantwoording 
van de baten en lasten, zal nader worden ingegaan op de projecten die de stichting in 2021 geïnitieerd 
heeft. Dit is in ieder geval geweest: 

1. project Arendsnest te Beregove 
2. project Testify to Love (Nefelejcs) te Mézovari 
3. werkgroep Assen: activiteiten op het zigeunerkamp Barkaszó 
4. werkgroep Winsum: activiteiten op het zigeunerkamp Pavshyno 
5. werkgroep Hattem: activiteiten 
6. bestuurdersreis 
7. ad hoc ondersteuning (indien nodig) 

 
Hieronder volgt een toelichting op de activiteiten in 2021. 
 
1. project Arendsnest 
Het straatkinderenproject Arendsnest is afhankelijk van giften. Daarom is het altijd weer spannend of 
er voldoende geld binnenkomt voor de opvang van de straatkinderen in Beregove. We weten ons 
daarin afhankelijk van God die mensen bereid maakt om te delen van wat Hij hun gaf. Met dankbaar-
heid mogen we constateren dat we ook in 2021 weer voldoende hebben ontvangen om het werk van 
Arendsnest door te laten gaan: de naschoolse opvang, de 24-uurs opvang en de bijlessen voor kinderen 
met een leerachterstand.  
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Al de kinderen hebben de nodige zorg ontvangen en hebben bij alles het evangelie van Jezus Christus 
gehoord. Ook in het jaar 2021 heeft God de directieleden en de medewerkers van Arendsnest bewaard 
voor ernstige ziekte(n). Het jaar 2021 was voor hen opnieuw een moeilijk jaar vanwege de voortdu-
rende COVID-epidemie. Toch kon het werk goed doorgaan dankzij de extra inspanningen van alle me-
dewerkers en vrijwilligers.  
 
Terwijl in 2020 het zomerkamp niet kon doorgaan, is dat in 2021 wel gelukt. De foto’s van dit kamp 
laten zien hoe blij de kinderen zijn om dit te mogen meemaken. Bedenk dat alle kinderen uit zeer arme 
gezinnen komen. Sommige ouders kunnen de kinderen niet eens te eten geven waardoor het nodig is 
de kinderen in de 24-uursopvang op te nemen.  
 
Gewoonlijk wordt het project elk jaar minstens eenmaal bezocht. Voor alle duidelijkheid: de reiskosten 
nemen de bezoekende bestuursleden en medewerkers voor eigen rekening. Evenals in 2020 is het in 
2021 niet mogelijk gebleken een bezoek te brengen aan het Arendsnest. Wel hebben vertegenwoor-
digers van een ons ondersteunende organisatie een kort bezoek gebracht aan het project en daarvan 
rapport uitgebracht. En dat rapport was positief! 
 
2. project Testify to love (Nefelejcs) 
Het gehele jaar 2021 heeft het project de kinderen in het centrum Nefelejcs kunnen ontvangen. De 
maatregelen vanwege COVID veranderden wel constant in het gehele land, maar gelukkig hebben we 
nooit hoeven beslissen om volledig te sluiten. Van januari 2021 tot juni 2021 mochten we alleen indi-
viduele therapie bieden aan de kinderen. Vanaf juni 2021 zijn in overleg met de projectleider de groe-
pen ook weer gestart. En dit keer in een hele andere structuur en samenstelling. Er zijn in 2021 vier 
groepen (van de vijf) gestart:  

 één groep van 8 kinderen in de kleuterleeftijd met ernstige gedrags- en cognitieve beperkin-
gen; 

 één groep van 10 kinderen met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar, dus 
onderbouw. Deze kinderen hebben een leerachterstand en autistische gedragskenmerken; 

 één groep met 6 kinderen in de leeftijd van de bovenbouw. Deze kinderen hebben moeite met 
leren of zijn rolstoelafhankelijk en kunnen niet naar het regulier onderwijs;  

 één groep met 7 jongeren. Zij krijgen kookles en houtbewerking.  
 
De vijfde groep, voor ernstig meervoudig gehandicapten, is helaas nog niet gestart, vanwege gebrek 
aan werknemers. In 2021 zijn alle therapie- en groepsruimtes afgemaakt en ingericht met het nodige 
speciale meubilair. Het gehele gebouw kan ingezet worden voor de bedoelde doelgroep van Nefelejcs. 
Bovendien is de lift in werking. Per juni 2021 is een nieuwe chauffeur aangenomen, vanwege het grote 
aantal kinderen dat dagelijks vervoerd wordt.  
 
In september hebben Stefan en Margaretha Bakker afscheid genomen van het project. Zij wonen nu 
in Nederland. Het project blijven we voortzetten en wordt verder draaiende gehouden door de lokale 
medewerkers. Maandelijks is er contact met collega’s en wij ondersteunen hen inhoudelijk met advie-
zen. Naast het bieden van revalidatiezorg aan nu 68 kinderen op het centrum is er geprobeerd, on-
danks COVID, noodhulp te blijven bieden: voedselpakketten zijn uitgedeeld, woningen zijn rolstoeltoe-
gankelijk gemaakt en in de wintermaanden worden 20 gezinnen in het dorp Vári, via de lokale dominee 
ondersteund met een voedselpakket of sponsoring voor maandelijkse kosten. 
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3. werkgroep Assen 
Het jaar 2021 was opnieuw een jaar wat in het teken stond van COVID-19. Door alle beperkende maat-
regelen was het niet mogelijk om een groepsreis te organiseren. Hierdoor dus ook geen groots opge-
zette Oekraïnemarkt, restaurantactie of andere actie waarbij grote groepen mensen aanwezig waren. 
 
Toch heeft 2021 veel moois voortgebracht. In januari mochten we ruim 200 voedselpakketten uitde-
len. In de maanden dat de school dicht was hebben we door kunnen gaan met het bereiden van maal-
tijden. Nu niet alleen voor de kinderen in de school, maar ook voor de meest hulpbehoevenden op het 
kamp zelf. Zo hebben we met elkaar de onmogelijkheden van COVID omgezet in mogelijkheden. Het 
hele jaar door hebben vrijwilligers zich ingezet om papier en oud ijzer te verzamelen en weg te bren-
gen. De opbrengsten hiervoor bedroegen bijna €7.000,-! Samen met veelal online acties en afhalen op 
bestelling hebben we zo voldoende financiële middelen weten te genereren. 
 
Tijdens de bestuursreis in oktober 2021 hebben we met eigen ogen kunnen zien dat men in Oekraïne 
niet stil heeft gezeten. In kleine stappen is daar verder gewerkt aan de uitbreiding van de school. Mu-
ren, dak, ramen, vloeren, isolatie en elektra zijn inmiddels gerealiseerd. Zo bouwen we, ondanks CO-
VID, samen door aan de toekomst van het zigeunerkamp in Barkasovo. 
 
4. werkgroep Winsum 
In oktober 2021 is er een groepje vanuit Winsum afgereisd naar Oekraïne. Na twee en half jaar er niet 
te zijn geweest, was het weerzien geweldig! Het eerste wat op het kamp verteld werd, was dat de 
omstandigheden erg slecht zijn. Veel mensen konden niet aan het werk vanwege corona en meerdere 
gezinnen hebben erg weinig te eten. Omdat we vanuit de kerk geld hadden gekregen voor deze reis 
hebben we ter plekke besloten om voedselpakketten te maken voor de gezinnen die dit goed konden 
gebruiken. Vervolgens werden deze pakketten in de kerk uitgedeeld. Ook met de school gaat het de 
goede kant op. Ook lokale kerken hebben de school ondersteund door het aanreiken van lesmateriaal. 
In de school zit een wc en zijn al verschillende lokalen ingericht.  
 
Verder hebben wij in 2021 een website gerealiseerd. Deze heeft tot nu toe gefunctioneerd als infor-
matiebron voor mensen die meer over het project willen weten. Ook werd via de website regelmatig 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het project financieel te ondersteunen. 
 
5. werkgroep Hattem 
Geen verslag aanwezig.  
 
6. Bestuurdersreis 
Waar we over het jaar 2020 nog schreven dat het jaar een heel andere wending kreeg dan we vooraf 
hadden kunnen voorzien, was het in 2021 zoeken naar mogelijkheden om een reis naar Oekraïne te 
kunnen maken. Vanwege de beperkingen die COVID met zich meebracht, is het helaas ook in 2021 niet 
gelukt om vanuit het bestuur een reis te maken naar Oekraïne. Een organisatie die ons project Arends-
nest ondersteunt, is het wel gelukt om naar Oekraïne te gaan en om een bezoek te brengen aan dit 
project. Als bestuur hebben wij het als gemis ervaren dat wijzelf geen reis hebben kunnen maken. Dit 
is en blijft noodzakelijk om feeling te houden met onze projecten en de medewerkers aldaar. 
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Verwachtingen en plannen voor 2022 
Bij het schrijven van dit verslag, zijn de verwachtingen dat er weer versoepelingen worden aangekon-
digd. Desondanks nemen de besmettingsaantallen verder toe en is de Omikron-variant heersend. Of 
de versoepelingen aanblijven en weer meer mogelijkheden biedt, zal moeten blijken. Voor dit jaar 
hopen we dat er weer reizen naar Oekraïne kunnen plaatsvinden. De leden van de werkgroepen zien 
er naar uit om weer aan de slag te kunnen bij hun projecten. We zullen het echter maand voor maand 
moeten bekijken en inschatten. 
 
Verder nemen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne steeds verder toe. Op het moment van 
schrijven stelt de NAVO mankrachten en middelen ter beschikking aan Oekraïne en evacueren landen 
hun werknemers en familieleden.  
De toekomst is geheel onzeker. Wij leggen daarbij alles in Gods hand.  
Alle actuele informatie van onze stichting en de projecten is te vinden via onze website www.oekraïne-
projecten.nl.  
 
Hieronder vindt u kort wat wordt verwacht voor de projecten: 
 
1. project Arendsnest 
Wat verwachten we in 2022 te kunnen doen? In ieder geval hopen we dat een aantal bestuursleden in 
de gelegenheid is om een bezoek te brengen aan het Arendsnest. Wat betreft de COVID-epidemie zal 
dit waarschijnlijk lukken. Het is op dit moment evenwel onduidelijk hoe het gaat verlopen met de span-
ningen tussen Rusland en Oekraïne. Het kan zomaar gebeuren dat de grenzen dicht gaan. Lukt het wel 
om Arendsnest te bezoeken? Dan zal het goed zijn met de leiding te spreken over het reilen en zeilen 
van Arendsnest. Ook moet hoognodig worden gesproken over het welbevinden van de afzonderlijke 
medewerkers. Verder willen we graag dat de medewerkers regelmatig worden bijgeschoold. Vanwege 
de COVID-perikelen is daarvan de laatste jaren weinig tot niets terecht gekomen.  
 
Kortom: we hopen dat in het jaar 2022 allerlei ‘achterstallig werk’ kan worden gedaan. Ook hopen we 
dat er weer jongelui uit Nederland kunnen gaan helpen bij het zomerkamp. We beseffen dat wij bij dit 
alles afhankelijk zijn van God. Hij alleen kan de mogelijkheden geven om verder te werken aan het 
ondersteunen van het Arendsnest.  
 
Meer informatie over dit project is te vinden op https://www.oekraine-projecten.nl/projecten/arends-
nest  
 
2. project Testify to love (Nefelejcs) 
In het jaar 2022 moet nog steeds iedereen wennen aan de nieuwe situatie op het centrum. Maar ook 
Stefan en Margaretha zelf moeten wennen in Nederland. De toekomstige ondersteuning aan het cen-
trum is onder te verdelen in praktische en inhoudelijke hulp bieden aan collega’s én financiële onder-
steuning bieden aan het centrum. Vakinhoudelijke hulp willen wij bieden door regelmatig contact te 
hebben en houden met collega’s, maar ook door de collega’s te motiveren en bevestiging te geven 
over de pedagogische hulp die zij nu bieden op het centrum. Als de maatregelen het toelaten, zouden 
wij graag willen investeren in het aanbieden van cursussen en/of opleidingen om het kennisniveau van 
collega’s te vergroten. Kennis biedt de collega’s houvast, zelfstandigheid en ook een stuk verantwoor-
delijkheid. Hopelijk kan door het aannemen van meerdere collega’s ook de vijfde groep gestart wor-
den. In het jaar 2022 ondersteunt Testify to Love de collega’s ook financieel door het salaris van de 
medewerkers aan te vullen. Hierdoor worden de salarissen van deze collega’s meer marktconform 
gemaakt en kunnen zij voor het project behouden blijven. Ook de noodhulp aan 20 gezinnen in het 
dorp blijft dit jaar doorgaan dankzij de inzet van István Menyhárt. Andere incidentele noodhulp die 
Stefan en Margaretha hebben geboden afgelopen jaren is moeilijk door te zetten in 2022, vanwege de 
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afstand en het niet fysiek aanwezig zijn. Wij zijn erg dankbaar en gerust dat ondanks ons vertrek het 
centrum blijft door draaien en kinderen blijven komen. Wij weten dat God Zijn werk niet loslaat en 
hopen dat nog vele kinderen een plekje mogen vinden in het centrum. We bidden voor moed en kracht 
voor collega’s om deze kinderen op te kunnen blijven vangen. 
 
Meer informatie over dit project is te vinden via: https://www.oekraine-projecten.nl/pro-
jecten/testify-to-love of via: http://testifytolove.nl/  
 
3. werkgroep Assen 
In het huidige jaar, 2022, hopen we weer een groepsreis te kunnen organiseren. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen omtrent COVID zullen we medio september beslissen of de reis daadwerkelijk door-
gaat. Ook wat betreft de acties zullen we moeten kijken wat er binnen de geldende maatregelen mo-
gelijk is. Tijdens de groepsreis willen we opnieuw een aantal woningen op het kamp opknappen en 
waar nodig reparatie en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de school en het badhuis. 
 
We stellen onszelf als doel om in 2022 de uitbreiding van de school af te ronden. Hierdoor kunnen we 
straks de schoolgaande kinderen weer hele dagen school aanbieden in plaats van de halve dagen die 
nu mogelijk zijn. Ook in 2022 blijven we de school financieel steunen.  
 
Meer informatie over de activiteiten vanuit deze werkgroep is te vinden via: https://www.oekraine-
projecten.nl/projecten/barkasovo of via https://www.assenvooroekraine.nl/  
 
4. werkgroep Winsum 
We leven in onzekere tijden. De vraag is daarom wat ons dit jaar, 2022, te wachten staat. We kunnen 
niet met zekerheid zeggen of we weer in staat zijn om op reis te gaan naar Oekraïne met een grote 
groep of met een kleine groep. Onze verwachting voor 2022 is dat de verwarming wordt aangelegd in 
het schoolgebouw, zodat de school daadwerkelijk van start kan gaan. Verder wordt er om het school-
complex nog een hek gebouwd en wordt het schoolgebouw verder geïsoleerd. 
 
Meer informatie over de activiteiten vanuit deze werkgroep is te vinden via: https://www.oekraine-
projecten.nl/projecten/pavshyno of via https://www.winsumvooroekraine.nl/  
 
5. werkgroep Hattem 
De eerste plannen voor een reis dit jaar, 2022, zijn gemaakt. Jongeren kunnen zich aanmelden voor 
een groepsreis om kansarme kinderen te voorzien van een geweldig zomerfeest en/of om een aantal 
klusprojecten op te pakken. De reis wordt dit jaar verder vormgegeven en staat gepland voor de peri-
ode van 15 tot en met 26 augustus 2022. 
 
Meer informatie over deze reis is te vinden via: https://www.oekraine-projecten.nl/pro-
jecten/reis2022  
 
6. bestuurdersreis 
In 2021 wisten we dat het, vanwege de beperkingen door COVID, lastig zou worden om een reis te 
maken naar Oekraïne. Voor het huidige jaar, 2022, is het de uitdrukkelijke wens dat er vanuit het be-
stuur een reis gemaakt wordt naar de verschillende projecten. De situatie omtrent COVID lijkt moge-
lijkheden te bieden voor een reis. Het is echter afwachten of de spanningen en dreigingen die er zijn 
tussen Rusland en Oekraïne een reis naar Oekraïne bemoeilijkt. Als de reis vanuit werkgroep Hattem 
naar Oekraïne zal worden gemaakt, is in ieder geval een bestuurslid in de gelegenheid een en ander te 
bekijken en terug te koppelen. De hoop en verwachting is dat er in 2022 een grotere delegatie vanuit 
het bestuur naar Oekraïne kan gaan om de projecten te bekijken en de medewerkers aldaar te spreken. 
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Ten aanzien van het bestuur 
Waar onze penningmeester, Johannes Kroes, medio 2021 te kennen heeft gegeven zijn rol als penning-
meester per 31 december 2021 te willen neerleggen, hebben wij op dit moment nog geen invulling 
kunnen geven aan deze vacature. Dit is en blijft een zorg en aandachtspunt voor 2022. 
 
Daarbij is wel gekeken naar de taken die onze penningmeester uitvoert. Door verschillende taakaccen-
ten te verschuiven naar andere bestuursleden, hopen we dat onze penningmeester voorlopig nog de 
tijd en kracht krijgt c.q. heeft om penningmeester te zijn. 
 
In 2021 hebben wij binnen onze stichting Annet Groeneveld mogen verwelkomen. Ondanks dat zij 
geen bestuurslid is, willen wij dit niet onvermeld laten. Annet zal zich gaan bezighouden met de PR van 
onze stichting. Met haar inzet kunnen en zullen er regelmatig nieuwsberichten worden geplaatst op 
onze website en Facebookpagina. Als bestuur zijn wij blij met de inzet van Annet!  
 
 
Afsluiting 
Het jaar 2021 hebben wij afgesloten met een tekort. Desondanks is de financiële positie goed, waar-
door wij continuïteit kunnen bieden aan de projecten, waarvoor wij zorgdragen. Tegelijkertijd zien we 
dat de exploitatiekosten van projecten toenemen, vanwege onder andere de oplopende prijzen. Daar-
naast willen wij medewerkers in Oekraïne ook op een eerlijke manier belonen. Het overschot zorgt 
ervoor dat we voor 2022 een verdere en structurele bijdrage kunnen leveren aan onze projecten.  
 
Wat 2022 ons verder brengt, het is en blijft geheel onbekend. Het is de hoop en de verwachting dat 
COVID een minder grote invloed heeft op het reilen en zeilen van de projecten dan in 2021. Hoe dan 
ook, we leggen het in de handen van onze Hemelse Vader.  
 
We hopen voor 2022 daarom opnieuw, enkel en alleen onder de zegen van onze Hemelse Vader, een 
bijdrage te mogen leveren aan het geven van hulp aan onze naasten in Oekraïne. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage, in gebed en in materiële zin, aan het werk in de Oekraïne. 
 
Hattem, 21 februari 2022 
 
Stichting Oekraïne Projecten, 
 
 
 
 
Matthias Michelsen   Johannes Kroes   Jacob-Jan Smallenbroek 
voorzitter    penningmeester   secretaris 
 
 
Secretariaat  Sportlaan 25 
   8084 VA ’t Harde 
IBAN-rekeningnummer NL03 RABO 032.57.74.889 
KvK-nummer  05065072 
RSIN/fiscaalnummer 808368886 
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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming) 
  
  31-12-2021 31-12-2020 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Vlottende activa      

Overige vorderingen 1 0  0  

Bank 2 95.054  125.011  

Kas 3 1.321  0  

  
 

 
 

 

   96.375  125.011 

   
 

 
 

 

 
  

96.375  125.011
 

      

Eigen vermogen 4     

Vrij besteedbaar vermogen  15.939  17.266  

Reservering projecten Hattem  6.132  6.132  

Reservering Assen Barkasovo  24.074  34.973  

Reservering Winsum Pavshyno  1.113  3.563  

Reservering Arendsnest  27.711  30.177  

Reservering TTL  20.407  31.898  

Reservering overig  1.000  1.000  

  
 

 
 

 

   96.375  125.011 

Kortlopende schulden 5     

Overige schulden  0  0  

  
 

 
 

 

   0  0 

   
 

 
 

 
  

96.375  125.011 
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Staat van baten en lasten over 2021 
 
  Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022 

  EUR EUR EUR EUR 

Baten      

Algemene baten  4.731 5.500 5.180 5.000 

Opbrengsten inzake Hattem Projecten  180 500 625 20.000 

Opbrengsten inzake Assen Barkasovo  41.823 42.100 34.555 44.500 

Opbrengsten inzake Winsum Pavshyno  11.391 15.000 9.421 9.000 

Opbrengsten inzake Arendsnest  43.414 40.500 39.935 40.500 

Opbrengsten inzake TTL  30.093 40.000 63.461 18.375 

  
    

 

Baten  131.632 143.600 153.177 137.375 

 

   

  

 

Uitvoeringskosten  1.244 2.000 1.019 1.500 

Algemene kosten  4.815 3.500 3.425 4.000 

Kosten inzake Hattem Projecten  180 4.000 3.030 22.000 

Kosten inzake Assen Barkasovo  52.723 42.100 24.729 44.500 

Kosten inzake Winsum Pavshyno  13.841 15.000 10.376 7.000 

Kosten inzake Arendsnest  45.880 46.000 43.335 46.000 

Kosten inzake TTL  41.584 40.000 40.083 18.375 

  
    

Bestedingen  160.267 152.600 125.997 143.375 

  
    

Over/tekort  -28.635 -9.000 27.180 -6.000 

      

Mutatie in reserves      

Vrij besteedbaar vermogen  -1.327 0 736 -500 

Reservering Projecten Hattem  0 -3.500 -2.405 -2.000 

Reservering Assen Barkasovo  -10.899 0 9.827 0 

Reservering Winsum Pavshyno  -2.450 0 -955 2.000 

Reservering Arendsnest  -2.466 -5.500 -3.400 -5.500 

Reservering TTL  -11.491 0 23.378 0 

Totale mutatie  -28.635 -9.000 27.182 -6.000 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 
De naam van de Stichting is “Stichting Oekraïne Projecten” (afgekort als SOP) en heeft de statutaire zetel in Hat-
tem. Het bezoekadres is in Het Harde. Het KvK-nummer is 05065072. Het RSIN nummer is 808368886. 
 
De doelstellingen die wij als stichting hebben zijn: 
 – Hulpverlening aan de armen in Oekraïne; 
 – Verbreiding evangelie; 
 – Bewustwording. 
 
Deze doelstellingen realiseren we middels de vijf projecten die SOP exploiteert te weten:  

1. Hattem Projecten 
2. Assen Barkasovo 
3. Winsum Pavshyno 
4. Arendsnest 
5. TTL 

 

Presentatie 
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn eigen gekozen grondslagen gehanteerd.  
Het doel van deze jaarrekening is om inzicht te geven in de kosten van SOP en besteding van de gelden in relatie 
tot de projecten die SOP exploiteert. 
 
Daar waar nodig zijn de vergelijkende cijfers aangepast, teneinde een goede vergelijkbaarheid tussen het huidige 
boekjaar en het voorgaande boekjaar mogelijk te maken. 
De grondslagen zijn daar waar nodig aangepast of nader uiteengezet voor een beter begrip ten opzichte van vorig 
jaar. 
 

Grondslagen voor de balanswaardering 
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Voor administratieve lastenverlichting heeft het bestuur besloten overlopende activa en passiva kleiner dan 
1.000 euro niet in de balans op te nemen, maar te boeken in jaar van uitgave of ontvangst (kasstelsel).  
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
De bedragen zijn opgenomen tegen nominale bedragen.  
Bedragen kleiner dan 1.000 euro: de baten en lasten worden opgenomen in het jaar waar de werkelijke ontvangst 
of betaling heeft plaatsgevonden (kasstelsel).  
Bedragen groter dan 1.000 euro: de baten worden toegerekend aan het jaar waar de bate betrekking op heeft 
(realisatie principe) en de lasten worden toegerekend in het jaar van de bate (matching principe).  
 
Bestedingen aan projecten vinden plaats op basis van bestuursbesluiten. Bestedingen worden verdeeld naar de 
projecten die SOP exploiteert. 
 
De uitvoeringskosten zijn kosten die niet direct betrekking hebben op in de statuten opgenomen doelstellingen, 
maar betreffen kosten voor algemene zaken die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van haar taken. Reizen 
door deelnemers of bestuursleden worden veelal betaald door de deelnemers/bestuursleden en zijn derhalve 
niet altijd opgenomen in de administratie.  
 

Begroting  
Op basis van de feiten en plannen, die tijdens het opstellen van de jaarrekening bekend waren, is de begroting 
van het komende jaar opgesteld. 
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1 Vorderingen 
De som van de vorderingen per 31-12-2021 zijn kleiner dan 1.000 euro en derhalve niet geactiveerd.  
 
 

2 Bank 
De liquide middelen bevat het banksaldo per 31 december van het boekjaar. 
Niet al het geld is vrij te besteden door het bestuur, zie hiervoor de reserves.  
 

3 Kas 
 
 31-12-2021 31-12-2020 

 EUR EUR 

   

Kas TTL 1.321 0 

 
  

Totaal Kas 1.321 0 

 
 
 

4 Eigen vermogen 
In dit onderdeel zal de stichting toelichting geven inzake de reserves (potjes).  
 
Vrij besteedbaar vermogen 
Het vrije besteedbare vermogen betreft het vermogen waar geen bestemming voor is. Dit zal worden 
ingezet indien acuut hulp nodig is.  
 
Reservering Assen Barkasovo 
De stichting ondersteunt een jongerenreis, georganiseerd vanuit de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) 
te Assen-West. De reservering betreft het geld wat deze groep in 2020 en daarvoor opgehaald heeft 
en zal worden gebruikt voor het kamp Barkasovo. Vanaf januari 2017 maakt de groep maandelijks een 
bedrag over naar Oekraïne voor de exploitatie van het schoolgebouw (ter dekking van de salariskosten 
van onderwijzers en voedsel voor de schoolgaande kinderen).  
 
Reservering Winsum Pavshyno 
De stichting ondersteunt een jongerenreis, georganiseerd vanuit de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) 
te Winsum. De reservering betreft het geld wat deze groep in 2020 en daarvoor opgehaald heeft en is 
gebruikt voor de bouw van een kerk/school in het kamp Pavshyno. De reservering is voor de afbouw 
van dit schooltje/kerk en de nadere exploitatie (voornamelijk salariskosten van onderwijzers en voed-
sel voor de schoolgaande kinderen). 
 
Reservering Projecten Hattem 
In de zomer 2015, 2017 en 2019 heeft de stichting een jongerenreis ondersteund, georganiseerd vanuit 
de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Hattem. Destijds is meer geld opgehaald dan uitgegeven is. 
Het overschot is in 2020 deels besteed aan relevante projecten.  
  



 
13 

 
Reservering Arendsnest 
Ultimo 2015 heeft het bestuur besloten het project Arendsnest onder haar hoede te nemen. Arends-
nest betreft een initiatief van Flora Brokaar. Ds. L.W. de Graaff uit Heerde is ambassadeur en eerste 
aanspreekpunt inzake project Arendsnest. Children’s Relief (hierna: CR) te Krimpen aan de Lek is ook 
betrokken bij dit project.  
 
Elke maand maken zowel SOP als CR een bedrag over aan Arendsnest voor de exploitatie van dit pro-
ject. Verder zal de stichting zich inzetten voor initiële onderhoudskosten en investeringen inzake 
Arendsnest. 
 
Reservering Testify to Love (TTL) 
Ultimo 2018 heeft het bestuur besloten het project ‘Testify to Love’ (hierna: TTL) onder haar hoede te 
nemen. Het project is een initiatief van Stefan en Margaretha Bakker.  
 
Reservering overig 
De reservering overig betreft een reservering voor kleine initiële projecten of uitgaven.  
 

5 Kortlopende schulden 
De som van de schulden per 31-12-2021 zijn kleiner dan 1.000 euro en derhalve niet geactiveerd.  
 
 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
De stichting heeft geen ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. 
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6 Baten 
De algemene baten betreffen algemene giften, periodieke giften, ontvangen algemene collectes van 
kerken en ontvangsten via de website.  
 
 

7 Uitvoeringskosten 
 2021 2020 

 EUR EUR 

   

Rente- en bankkosten 297 354 

Verzekeringen 240 240 

Kosten website 296 296 

Kosten administratiepakket 370 82 

Overige uitvoeringskosten 39 46 

 
  

Totaal uitvoeringskosten 1.244 1.019 

 
  

 
 
De reden dat de stichting geen druk- en verzendkosten heeft, komt doordat een onderneming deze 
kosten op zich neemt en de stichting derhalve hier geen factuur van ontvangt.  
 
 

8 Algemene kosten 
 2021 2020 

 EUR EUR 

   

Uitgaven naar werkgroepen 3.850 2.750 

Kledingtransport 0 325 

Ondersteuning gezinnen 0 350 

Overige algemene kosten 965 0 

 
  

Totaal algemene kosten 3.965 3.425 

 
  

 
De uitgaven naar werkgroepen kan het volgende inhouden: 
- een bijdrage in reisverzekeringen indien een werkgroep naar Oekraine gaat; 
- ad hoc bijdrages vanuit algemene reserve naar specifieke deelprojecten die binnen een werkgroep 

vallen  
De bijdrages worden bij de werkgroepen als baten verantwoord.  
 
In 2021 is vanuit de algemene reserve 3.000 euro naar TTL gegaan voor de terugreis van Stefan en 
Margaretha en 850 euro naar Arendsnest om tekorten op te vullen inzake bepaalde projecten. De 
overige algemene kosten betreft een bijdrage van 200 euro aan een vrijwilligerswerk en 765 euro voor 
aanschaf van twee laptops voor het TTL project.  
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Financiële verantwoording - Hattem 
 
Hieronder is het financiële overzicht van Hattem weergegeven: 
 

 
  

Baten Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022

Reis zomer -                        -                     -                         20.000               
School Berehove -                         -                      -                         -                     
Overig 180                        500                     625                        -                     
Totaal 180                       500                     625                       20.000               

Lasten Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022
Zomerreis -                        -                     -                         6.000                 
School Beregove -                        -                     -                         1.000                 
Projecten extern -                         1.500                  2.000                    5.000                 
Projecten intern -                         1.500                  750                        10.000               
Overig 180                        1.000                  280                        -                     
Totaal 180                       4.000                 3.030                    22.000               

Resultaat -                         -3.500                -2.405                   -2.000                
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Financiële verantwoording - Assen Barkasovo 
 
Hieronder is het financiële overzicht van Assen Barkasovo weergegeven: 
 

 

Baten Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022
Acties 9.953                    12.850                10.433                  13.000                
Giften 22.313                  17.750                21.873                  20.000                
Oktoberreis 455                        10.000                -                         10.000                
Winkelkraam 1.249                    1.500                  1.393                    1.500                  
Geld van instanties -                      -                         
Diversen 3                            -                      856                        
Doorstorten Gift 7.850                    -                      -                         
Totaal 41.823                 42.100               34.555                 44.500               

Lasten Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022
Oktoberreis 1.316                    9.925                  -                         10.000                
Acties 2.968                    2.500                  2.372                    2.500                  
Hulp projecten 23.714                  13.150                4.200                    15.500                
Winkelkraam 800                        1.040                  790                        1.000                  
School Barkasovo 15.795                  14.970                16.585                  15.000                
Diversen 280                        515                     782                        500                     
Doorstorten Gift 7.850                    -                      -                         
Totaal 52.723                 42.100               24.729                 44.500               

Resultaat -10.900                 -                      9.827                    -                      
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Financiële verantwoording - Winsum Pavshyno 
 
Hieronder is het financiële overzicht van Winsum Pavshyno weergegeven: 
 

 
 

  

Baten
Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022

Giten, acties en bijdragen 10.191                   10.000                7.621                     7.500                  
Reisbijdragen 1.200                     5.000                  1.800                     1.500                  
Overig -                      -                          
Totaal 11.391                  15.000               9.421                     9.000                 

Lasten Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022
Transport en verblijf 1.359                     5.000                  -                          1.500                  
Overige reis-verblijfkosten -                      -                          
Project Pavshyno 12.267                   9.000                  10.039                   5.000                  
Overige kosten 215                         1.000                  337                         500                      
Totaal 13.841                  15.000               10.376                  7.000                 

Resultaat -2.450                    -                      -955                       2.000                  
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Financiële verantwoording Arendsnest 
 
Hieronder is het financiële overzicht van Arendsnest weergegeven: 
 

 
  

Baten Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022
Collectes 1.904                       2.000                   1.749                       2.000                   
Automatische incasso 3.081                       3.000                   3.083                       3.000                   
Giften particulieren 2.923                       4.000                   4.295                       4.000                   
Giften tbv projecten 4.100                       5.000                   5.085                       5.000                   
Bijdrage CR 4.800                       5.000                   8.150                       5.000                   
Giften van instanties 24.550                     20.000                 13.750                     20.000                 
Inzamelacties 2.055                       1.500                   1.323                       1.500                   
Overig -                           -                       2.500                       -                       
Totaal 43.414                    40.500                39.935                    40.500                

Lasten Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022
Uitgaven cf begroting 41.010                     41.000                 38.250                     41.000                 
Uitgaven tbv projecten 4.100                       5.000                   5.085                       5.000                   
Administratie kosten 750                          -                       -                           -                       
Overig 20                             -                       -                           -                       
Totaal 45.880                    46.000                43.335                    46.000                

Resultaat -2.466                     -5.500                  -3.400                     -5.500                  
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Financiële verantwoording - Testify to Love 
 
Hieronder is het financiële overzicht van Testify to Love (TTL) weergegeven: 
 

 
  

Baten Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022
Algemene giften 14.870                      27.500                      25.125                      11.975                    
Collectes 8.165                        9.000                        10.200                      2.400                      
Baten groepsreizen -                                                     -                           -  -                          
Speciale gift tussenrekening 250                            -                          
Speciale giften 6.808                        3.500                                                 -  4.000                      
Overige baten -                                                     -  25.295                      -                          
Doorstorting van Ora -                                                     -  2.841                        -                          
Totaal 30.093                     40.000                     63.461                     18.375                   

Lasten Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2022

Specifieke lasten                          -                           -                           -                           -  

Onderdeel Vervoer
Onderhoud bussen 3.859                        1.500                        1.570                        3.500                      
Brandstofkosten 1.920                        2.500                        2.452                        2.000                      
Overig -                            250                            1.359                        -                          

Onderdeel leefkosten
Zorgverzekering EZA 4.559                        4.600                        3.859€                      -                          
Leefgeld 11.280                      12.000                      8.438€                      -                          
Vliegtickets 275                            750                            687€                         -                          
Overig -                            250                            107€                         -                          

Onderdeel kosten voor het centrum
Knutselmateriaal 885                            750                            1.139€                      1.000                      
Bouwmaterialen 6.236                        4.000                        6.584€                      1.500                      
Voedselpakketten 3.485                        2.500                        3.870€                      2.500                      
Onkosten ivm jongerenreizen -                                                     -                           -  -                          
Tegemoetkoming salariskosten 494                            6.400                      
Overig 3.903                        250                            6.745€                      -                          

Onderdeel kosten Nederland
Promotie 948                            2.250                        1.324€                      1.125                      
Post voor brandstofkosten -                                                     -  1.073€                      -                          
Bankkosten 364                            1.750                        435€                         350                         
Kasverschil 42                              -                          
Overig 268                                                     -  441€                         -                          
Terugkeer NL 3.066                        6.650                                                 -  -                          
Totaal 41.584                     40.000                     40.083                     18.375                   

Resultaat -11.492                    -                            23.378                      -                          
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Verdeling naar doelstellingen 
 
De stichting kent drie doelstellingen te weten: 

 het verlenen van diaconale, charitatieve en geestelijke hulp aan, in eerste instantie, de armste 
bevolkingsgroepen in Oekraïne (hulpverlening); 

 het ondersteunen van de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, in eerste instantie 
in bovengenoemd gebied (verbreiding Evangelie); 

 het motiveren van onder andere jongeren in Nederland om op wat voor manier dan ook actief 
te zijn voor de minderbedeelden op deze wereld (bewustwording). 

Hieronder een verdeling van de kosten naar die drie doelstellingen:  
 
 
 2021 2020 

 EUR EUR 

   

Doelstelling 1, hulpverlening 60.594 49.452 

Doelstelling 2, verbreiding Evangelie 60.414 48.597 

Doelstelling 3, bewustwording 37.049 26.929 

Algemene kosten 2.209 1.019 

 
  

Totaal uitvoeringskosten 160.266 125.997 

 
  

 


