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Bestuursverslag  
 

Algemene informatie 

Voor u ligt het jaarverslag van 2019 van Stichting Oekraïne Projecten (hierna: SOP). Dit jaarverslag 

begint met een bestuursverslag waarin wij in de eerste plaats kort terugkijken op het jaar 2019 en in 

de tweede plaats vooruitblikken naar het reeds begonnen jaar 2020. 

 

In hoofdstuk twee staat de jaarrekening van 2019, waarin de financiële gegevens over het jaar 2019 

zijn weergegeven met daarbij een toelichting. De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester 

van het bestuur van de stichting en (digitaal) goedgekeurd door het bestuur op 20-06-2020. 

 

De staat van baten en lasten over het jaar 2019 is zodanig ingericht dat inzicht wordt gegeven in de 

bestedingen per hoofddoelstelling zoals deze ook in de statuten zijn opgenomen. Deze zijn: 

• 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). 

 

Vanaf volgend jaar zal de jaarrekening opgesteld worden per werkgroep. Dit omdat de weergave per 

hoofddoelstelling de inzicht per werkgroep minder transparant maakt. In de bijlage is voor dit jaar al 

een verbijzondering van de cijfers per werkgroep opgenomen.  

 

Het bestuur van de stichting bestaat per ultimo 2019 uit de volgende personen: 

Voorzitter   Matthias Michelsen   Hattem 

Secretaris   Herman Kroes    Kampen 

Penningmeester  Johannes Kroes   ’t Harde 

Algemeen lid   Silvester Mars    Zwolle 

Algemeen lid   Thijs Sander    Assen 

 

Vanuit de werkgroepen maken de volgende personen deel uit van bestuur: 

Algemeen lid   Piet Haveman    Assen 

Algemeen lid   Kees Douma    Winsum 

Algemeen lid   Wouter Kremer   Winsum 

Algemeen lid   ds. Lucius de Graaff   Heerde 

Algemeen lid   Peter de Jong    Hattem 

Algemeen lid   Jacob-Jan Smallenbroek Zwolle 

 

Activiteiten en resultaat 2019 

In 2019 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 2019 geïnitieerd 

heeft. Dit is in ieder geval geweest: 

1. ondersteuning verlenen aan het project Testify To Love (TTL) (Nefelejcs) te Mézovari 

2. ondersteuning verlenen aan project Arendsnest 

3. activiteiten op het zigeunerkamp Barkaszó 

4. activiteiten op het zigeunerkamp Pavshyno 

5. bestuursreis voorjaar 2019 

6. groepsreis Hattem zomer 2019 

7. ad hoc ondersteuning indien nodig 



 
4 

Hieronder volgt een toelichting op de activiteiten in 2019  

 

1 Testify to love (TTL): 

In 2019 was het project Testify To Love voor het eerste jaar volledig onderdeel van onze Stichting. 

Testify To Love is gegroeid in het aantal kinderen in 2019 en er zijn ook meer kinderen op de wachtlijst 

gekomen. We hebben van een sponsor geld gekregen voor een nieuwe bus voor Stefan en Margaretha. 

De oude bus was versleten en onveilig geworden. De bovenverdieping van het revalidatiecentrum is 

opgeknapt en klaargemaakt om de kinderen ook daar te kunnen ontvangen. Er zijn 3 grote ruimtes 

gemaakt en een aangepaste badkamer met toilet. Ook is er een lift geplaatst zodat voor alle kinderen 

de bovenverdieping kunnen bereiken, ook met een rolstoel. De lift zal in 2020 operationeel worden 

gemaakt. Verder zijn de eerste projecten voor de oudere kinderen opgestart. 

 

2 Arendsnest: 

Het werk in het straatkinderenproject Arendsnest mocht onder Gods genade in 2019 ongestoord door-

gaan. De leiding van Arendsnest heeft zich met de medewerkers ingezet om de hun toevertrouwde 

kinderen zo goed mogelijk te verzorgen. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Het evangelie van 

Jezus Christus staat steeds centraal in het Arendsnest. Een groep jonge mensen uit Hattem heeft in de 

vakantietijd geholpen een zomerbijbelkamp voor de kinderen te verzorgen (zie ook kopje 6). Ook blij-

kens de foto’s is het weer een succes geworden voor de kinderen en hebben de jonge mensen een 

bijzondere ervaring opgedaan. Ondanks de stijgende prijzen in Oekraïne hebben wij in 2019 voldoende 

geld van sponsors en donateurs ontvangen om te zorgen voor wat er nodig was. Een reden tot dank-

baarheid. 

 

Eind mei/begin juni 2019 heeft er bovendien vanuit de werkgroep – en deels vanuit het bestuur van 

de stichting – nog een reis plaatsgevonden naar het Arendsnest (zie ook kopje 5). Er zijn veel zaken 

besproken, er is aandacht geweest voor geestelijke toerusting en uiteraard aandacht voor de kinderen. 

 

3 Barkaszó: 

Het jaar 2019 was voor “Assen voor Oekraïne” een mooi jaar. Er heeft in oktober weer een reis plaats-

gevonden naar Barkaszó. Er zijn diverse klussen uitgevoerd, er is kleding uitgedeeld, er is gereedschap 

achtergelaten zodat er door henzelf ook reparaties kunnen worden uitgevoerd en er zijn Bijbels uitge-

deeld. We hebben in vele opzichten een stijgende lijn mogen ervaren in onder andere de onderlinge 

contacten als groep vrijwilligers, in onze contacten met de mensen in Barkaszó en in het financieel 

rondkrijgen van de schoolexploitatie. We zijn dankbaar voor de verbeterde contacten en zijn erg blij 

dat het realiseren van kleine projecten bij de mensen thuis zijn vruchten afwerpt. Samen met de lokale 

gemeenschap bouwen we zo aan de opbouw van hun (geloofs)leven. 

 

Het jaar 2019 gaf ons veel redenen tot dankbaarheid, we hopen en bidden dat 2020 opnieuw een jaar 

tot ZIJN eer mag zijn. 

 

4 Pavshyno: 

De werkgroep Winsum heeft in 2019 een tweetal reizen gemaakt naar hun project in Pavshyno. Aller-

eerst zijn zij in de meivakantie met 21 mensen naar Oekraïne afgereisd en hebben daar diverse werk-

zaamheden verricht. Zo hebben zij een betonpad, een trap, de keuken en de toiletten gemaakt en/of 

aangepast. Tijdens die reis hebben zij ook kinderwerk verricht en zo de contacten met de lokale bevol-

king verder uitgebouwd. 

 

In oktober is een kleine delegatie nogmaals afgereisd naar hun project. In totaal hebben 4 mensen 

(waarvan 1 tolk Hongaars) in oktober het project bezocht en de vorderingen bekeken. Tevens zijn zij 

op bezoek geweest bij het project van Assen. Dit leverde voor beide partijen nieuwe gezichtspunten 

op en was zodoende erg fijn en leerzaam. 
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5 Bestuursreis: 

In het Hemelvaartweekend 2019 is door Lucius de Graaf, Victoria Kalyuzhniy en Peter de Jong vanuit 

Heerde/Hattem en Cor Verkade en Henk Pruim uit Assen samen met Erik van der Ziel, Marleen van 

Lochem en Dirk Frijlink een werkreis gemaakt naar het werkgebied van de stichting. Er is een heel 

programma afgewerkt. Het Arendsnestteam werd bezocht en bemoedigd, de projecten in Barkaszó 

werden bezocht en geëvalueerd, er werd kennis gemaakt met de nieuwe loot aan de stam van Oekra-

ine Projecten namelijk het revalidatiecentrum Ne Felejcs in Mezövári, voorbereiding van de jongeren-

reis van Hattem werd voorbereid. Dirk Frijlink van stichting Lefeber ging mee om waar te nemen en te 

ervaren wat er gedaan is met de gelden die Oekraïne Projecten van deze stichting mocht ontvangen. 

Tijdens de reis was er veel gelegenheid om connecties te leggen en vond er kruisbestuiving plaats tus-

sen de diverse onderdelen van het werk, werden er bestaande banden aangehaald en nieuwe contac-

ten gemaakt. Het waren 4 volle en vruchtbare dagen! 

 

6 Werkgroep Hattem:  

In 2019 is er een groep van 16 jongeren met 2 leiders vanuit Hattem aan de slag geweest in Mezövári 

en Beregovo. Een deel van de groep heeft de grote zaal van het revalidatiecentrum geschilderd en zijn 

er bedden in elkaar gezet voor een aantal arme gezinnen. Het andere deel van de groep heeft een 

kinderproject gedaan samen met Viki Antal bij het internaat in Beregovo en het derde deel heeft mee-

gewerkt aan de vakantiebijbelweek van het Arendsnest.  

 

Het bezoeken en bemoedigen van gezinnen met voedselpakketten maakte veel indruk op de groep en 

heeft hen bepaald bij diepere levensvragen. Daarnaast was het bij tijden heel gezellig en waren er 

contacten met jongeren uit Mezövári en Borzsova. Het is mooi na zo’n enerverende reis vroeger of 

later te zien en te merken wat het bij de jongeren gedaan heeft en hoe het een plek krijgt in hun eigen 

leven. Naast de projecten die door de groep zijn uitgevoerd is de realisatie van een extra klaslokaal in 

School 7 in Beregovo bekostigd. Een groeiende Romaschool (300 kinderen) met een betrokken team 

die samen knokken voor goed onderwijs en een veilige warme plek voor kinderen die vaak in bittere 

armoede leven in het kamp van Beregovo. Aan de andere kant van het kamp ligt School 9. Daar is met 

projectgeld van de reis een opknapronde van de school bekostigd. Het is mooi om te zien dat rond een 

reis veel enthousiasme ontstaat waardoor er meer geld binnenkomt dan nodig voor de reis en de uit 

te voeren projecten. Zo kan met dat extra geld ook op andere plekken bijgedragen worden. 

 

 

Verwachtingen en plannen voor 2020 

Na de reizen in 2019 maakten de werkgroepen en het bestuur alweer plannen voor reizen richting 

Oekraïne voor het jaar 2020. Het jaar 2020 verloopt echter heel bijzonder door Covid-19 (het corona-

virus). Covid-19 raakt de gehele samenleving, zowel in Nederland als in Oekraïne. Hierdoor heeft Covid-

19 ook invloed op de stichting en op de geplande reizen. Derhalve is de begroting van 2020 dan ook 

meer formeel dan functioneel.  

 

Op moment van schrijven is zowel een grote reis als een bestuursreis van de stichting door Covid-19 

geannuleerd. Van de werkgroepen is reeds bekend, dat de ontwikkelingen scherp in de gaten worden 

gehouden en in het slechtste geval de reizen geannuleerd moeten worden.  

 

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: 
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1 Testify To Love: 

Covid-19 heeft invloed op de activiteiten op het centrum. Die zijn ten tijde van het virus beperkt ge-

weest. De lift waarin 2019 mee begonnen is, zal in 2020 operationeel worden gemaakt. Tevens is het 

plan dat de bovenverdieping ook officieel in gebruik wordt genomen. Verder zijn in 2019 reeds de 

eerste projecten voor de oudere kinderen opgestart, waarbij voor 2020 op de planning staat om dit uit 

te breiden. 

 

Meer informatie over dit project is te vinden via: https://www.oekraine-projecten.nl/pro-

jecten/testify-to-love of via: http://testifytolove.nl/  

 

2 Arendsnest: 

Uiteraard kijken we met spanning uit naar wat het jaar 2020 zal brengen. Wat zal de coronacrisis voor 

de zwakke Oekraïense economie betekenen? We weten het niet. We weten wel dat we ons samen 

met de kinderen en de leiding van Arendsnest in Gods hand bevinden. Daarnaast is de hoop en de 

verwachting dat er mogelijk toch nog een reis naar het Arendsnest kan worden gemaakt. Tevens wordt 

dit jaar mogelijk de samenwerking met Testify To Love gestart op het gebied van cursussen en trainin-

gen voor de medewerkers van het Arendsnest.  

 

Meer informatie over dit project is te vinden via: https://www.oekraine-projecten.nl/pro-

jecten/arendsnest  

 

3 Barkaszó: 

De werkgroep Assen wil voor 2020 de stijgende lijn uit 2019 doorzetten. Dit betekent investeren in die 

contacten en deze (al dan niet digitaal) uitbreiden. We zullen verder zoeken naar manieren om de 

school te kunnen blijven bekostigen. Daarnaast zijn we aan het kijken hoe we het mogelijk kunnen 

maken de school verder uit te breiden. Samen met de kampleiding maken we plannen hoe we deze 

uitbreiding kunnen realiseren. De reden daarvoor is heel simpel: de school groeit dusdanig goed dat 

er de beschikbare ruimte niet langer afdoende is.  

 

Op het moment van schrijven staat er nog een reis gepland in oktober 2020 naar Barkaszó. De hoop is 

er dat deze reis kan plaatsvinden. 

 

Meer informatie over dit project is te vinden via: https://www.oekraine-projecten.nl/projecten/bar-

kasovo of via https://www.assenvooroekraine.nl/  

 

4 Winsum: 

Na het vertrek van de groep in oktober, is door de Oekraïners voortvarend doorgebouwd met de 

school. We hopen en bidden nog steeds dat de school dit jaar, 2020, kan starten.  

 

Ook deze werkgroep heeft een reis gepland staan in oktober dit jaar. Hiervoor geldt eveneens dat het 

zeer onzeker is of deze reis doorgang kan vinden.  

 

Meer informatie over dit project is te vinden via: https://www.oekraine-projecten.nl/pro-

jecten/pavshyno of via https://www.facebook.com/De-Oekra%C3%AFne-gkv-de-poort-Winsum-

1497004437267525  

 

5 Bestuursreis: 

De bestuur reis van voorjaar 2020 is geannuleerd. Op moment van schrijven is het zweer twijfelachtig 

of in najaar 2020 een bestuursreis zal plaatsvinden.  

 

6 Werkgroep Hattem:  

De verwachting is dat in het jaar 2020 geen reis georganiseerd gaat worden vanuit Hattem.  
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Bestuurswissel 2020 

In 2020 zal er een wijziging plaatsvinden in het bestuur van de stichting. De secretaris, Herman Kroes, 

zal, na 11 jaar actief te zijn geweest voor de stichting, het stokje overdragen aan Jakob-Jan Smallen-

broek. Tevens zal Silvester Mars aftreden en zal Peter de Jong zijn plaats innemen.  

 

Als bestuur zijn we de aftredende leden erg dankbaar voor hun inzet en inspanningen. Tegelijkertijd 

zijn we dankbaar dat we twee nieuwe, enthousiaste, bestuursleden mogen verwelkomen. 

 

Afsluiting 

Het jaar 2019 hebben we afgesloten met een overschot. Met dit overschot kunnen we een verdere en 

structurele bijdrage leveren aan onze projecten. Wat dit jaar ons zal brengen nu we ook grotendeels 

van het jaar te maken hebben (gehad) met Covid-19, is voor ons onbekend, echter dat weet onze He-

melse Vader.  

 

We hopen voor 2020 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, 20 juni 2020 

 

 

Stichting Oekraïne Projecten, 

 

 

 

 

Matthias Michelsen   Johannes Kroes    Herman Kroes 

voorzitter    penningmeester   secretaris 

 

 

secretariaat   Sportlaan 25 

8084 VA ‘t Harde 

rekeningnummer  NL03RABO032.57.74.889 

KvK nummer   05065072 
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Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming) 

  
  31-12-2019 31-12-2018 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Vlottende activa      

Overige vorderingen 1 0  0  

Liquide middelen 2 97.828  79.639  

  

 
 

 
 

   97.828  79.639 

   
 

 
 

 

 
  

97.828  79.639
 

      

Eigen vermogen 3     

Vrij besteedbaar vermogen  16.530  16.301  

Reservering projecten Hattem  8.537  11.410  

Reservering Assen Barkasovo  25.147  25.522  

Reservering Winsum Pavshyno  4.518  4.353  

Reservering Arendsnest  33.577  20.506  

Reservering TTL  8.520  547  

Reservering overig  1.000  1.000  

  

 
 

 
 

   97.828  79.639 

Kortlopende schulden 4     

Overige schulden  0  0  

  

 
 

 
 

   0  0 

   
 

 
 

 
  

97.828 
 

79.639 
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Staat van baten en lasten over 2019 
 
  Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018 Begroot 2020* 

  EUR EUR EUR EUR 

Baten      

Collecten  0 1.000 977 0 

Donaties, giften en schenkingen  2.996 6.000 6.200 0 

Netto-opbrengst inzamelingsacties  1.663 2.000 2.296 0 

Opbrengsten inzake Hattem Projecten  18.679 16.750 1.600 0 

Opbrengsten inzake Assen Barkasovo  38.041 27.500 32.568 0 

Opbrengsten inzake Winsum Pavshyno  18.958 22.500 25.023 0 

Opbrengsten inzake Arendsnest  40.028 20.000 13.579 0 

Opbrengsten inzake TTL  86.642 41.000 547 0 

Rentebaten  4 0 6 0 

  

    
 

Baten uit eigen fondsenwerving 5 207.011 136.750 82.797 0 

Uitvoeringskosten 6 1.346 1.300 993 0 

  

    

Totaal beschikbaar voor doelstelling  205.664 134.450 81.805 0 

 

Lasten 

Hulpverlening 7 67.776 53.963 29.834 0 

Verbreiding evangelie 8 67.004 51.783 28.573 0 

Bewustwording 9 52.694 23.283 16.591 0 

  

    

Totaal besteed aan doelstelling  187.474 129.030 74.998 0 

  

    

Over/tekort  18.189 6.420 6.807 0 

      

Mutatie in reserves      

Vrij besteedbaar vermogen  229  7.226  

Reservering Armenhulp  0  -3.600  

Reservering Projecten Hattem  -2.873  1.044  

Reservering Assen Barkasovo  -375  5.110  

Reservering Winsum Pavshyno  165  3.265  

Reservering Arendsnest  13.071  -6.786  

Reservering TTL  7.973  547  

Totale mutatie  18.189  6.807  

 

 

* De begroting 2020 is niet gevuld. Dit is namelijk het laatste jaar dat de presentatie is naar hoofddoel-

stellingen. Vanaf volgend jaar zal er een presentatie per werkgroep gemaakt worden. Voor de begro-

ting per werkgroep wordt voor dit jaar dan ook verwezen naar de bijlage.  
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019 
 

De naam van de Stichting is “Stichting Oekraïne Projecten” (afgekort als SOP) en heeft de statutaire 

zetel in Hattem. 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. 

 

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 het doel waarvoor die gelden bijeen gebracht zijn. 

 

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 op-

zichte 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 klei-

ner 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 prin-

cipe).  

 

Bestedingen aan projecten vinden plaats op basis van bestuursbesluiten. Bestedingen worden ver-

deeld naar de drie genoemde doelstellingen van SOP. 

 

De uitvoeringskosten zijn kosten die niet direct betrekking hebben op in de statuten opgenomen doel-

stellingen, 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 deelne-

mers/bestuursleden en zijn derhalve niet altijd opgenomen in de administratie.  

 

Begroting 2020 

Op basis van de feiten en plannen, die tijdens het opstellen van de jaarrekening bekend waren, is de 

begroting 2020 opgesteld. 
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1 Vorderingen 

De som van de vorderingen per 31-12-2019 zijn kleiner dan 1.000 euro en derhalve niet geactiveerd.  

 

 

2 Liquide middelen 

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 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 2019 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 2019 opgehaald heeft en is gebruikt voor 

de bouw van een kerk/school in het kamp Pavshyno. De reservering is voor de afbouw van dit school-

tje/kerk en de nadere exploitatie (voornamelijk salariskosten van onderwijzers en voedsel 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 2019 deels besteed aan relevante projecten.  

 

In 2018 heeft de stichting een bedrag ontvangen specifiek bestemd voor een school in Berehove. Deze 

is in 2019 uitgegeven voor dit doel.  

 

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. 
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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.  

 

 

4 Kortlopende schulden 

De som van de schulden per 31-12-2019 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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5 Baten 

Gezien collectes direct gealloceerd worden naar doelen, is de baten uhv collectes algemeen nihil.  

 

De opbrengsten ‘overige donaties, giften en schenkingen’ is in 2019 gedaald ten opzichte van begroot 

en 2018. De verklaring hiervan is dat de periodieke incasso vanaf begin 2019 gealloceerd wordt ten 

bate van Arendsnest en niet meer in overige donaties verantwoord wordt.  

 

De opbrengsten van inzamelacties in 2019 zijn gedaald ten opzichte van 2018. Inzamelacties wordt 

besteed voor het doel Arendsnest. 

 

De opbrengsten van Assen en Winsum en Hattem Projecten betreft baten van acties georganiseerd 

door de drie groepen. Deze groepen hebben in 2019 een groepsreis gemaakt naar Oekraïne. De op-

brengsten en kosten van werkgroep Assen ligt ongeveer 10.000 euro boven begroting doordat over de 

rekening van Assen een doorstorting plaatsgevonden heeft van een stichting ten behoeve het werk 

van een vrijwilliger in Oekraine zelf.  

 

De opbrengsten van Arendsnest betreft met name grote ontvangsten van andere stichtingen en parti-

culieren. Daarnaast worden algemene collectes en de automatische incasso vanaf begin 2019 alloceert 

ten bate van Arendsnest.  

 

Eind 2018 heeft de stichting project TTL onder haar hoede genomen. De omvangrijke baten hebben 

met name te maken met de aanschaf van een auto/bus en de investering van een lift in het gebouw 

waar de activiteiten in plaatsvinden.  

 

 

6 Uitvoeringskosten 
 2019 2018 

 EUR EUR 

   

Bestuurreis 601 0 

Rente- en bankkosten 244 227 

Reisverzekering werkgroepen 200 353 

Overige uitvoeringskosten 301 412 

 
  

Totaal uitvoeringskosten 1.346 992 

 
  

 

 

Gedurende het jaar 2019 zijn door of namens het bestuur reizen ondernomen naar projecten in Oe-

kraïne. Normaliter betalen bestuursleden de reis zelf. Echter door dure ticketprijzen en andere om-

standigheden heeft het bestuur ervoor gekozen dat een deel van de reiskosten vergoed wordt door de 

stichting.  

 

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.  
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7 Besteed aan doelstellingen: hulpverlening 

In de statuten zijn een drietal hoofddoelstellingen opgenomen. Hiervan zijn de volgende bedragen 

uitgegeven aan de doelstelling hulpverlening.  

 

 

 
 Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 

 2019 2019 2018 2020 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Salarissen medewerkers Stichting Armenhulp 0 0 1.800 0 

Exploitatie huize Lelie 0 500 0 0 

Projecten Hattem 7.304 6.616 185 0 

Project Assen-West 12.805 9.167 9.153 0 

Project Winsum 6.264 7.500 7.253 0 

Project Arendsnest 14.310 11.500 10.182 0 

Project TTL 26.223 17.000 0 0 

Ondersteuning gezinnen en winterhulp 592 680 438 0 

Kledingtransporten 0 1.000 824 0 

Groepsverzekering 278 0 0 0 

 
    

 67.776 53.963 29.835 0 

 
    

 

De kosten inzake Assen, Winsum, Hattem Projecten betreffen de kosten voor de jongerenreizen die 

deels verantwoord worden als hulpverlening, verspreiding evangelie en bewustwording. Zie voor meer 

informatie hierover het bestuursverslag en de financiële verantwoording opgenomen in de bijlage. 

 

De kosten inzake Arendsnest worden verdeeld onder hulpverlening en verbreiding evangelisatie. In 

2019 was de bijdrage aan Arendsnest door de stichting groter dan vorig jaar en begroot, doordat de 

maandelijkse begroting 2019 van Arendsnest toegenomen is tov 2018 en gedurende het jaar het ge-

hele maandelijkse budget via SOP gelopen heeft. Daarnaast zijn er incidentele projectuitgaven ge-

weest. Zie voor meer informatie hierover het bestuursverslag en de financiële verantwoording van dit 

project opgenomen in de bijlage. 

 

De kosten inzake TTL worden verdeeld onder hulpverlening, bewustwording en verbreiding evangeli-

satie. De hoge stijging in de kosten liggen in lijn met de stijging van de opbrengsten en heeft te maken 

met de aanschaf van een bus en de lift in het tehuis. Zie voor meer informatie hierover het bestuurs-

verslag en de financiële verantwoording van dit project opgenomen in de bijlage.  

 

Het bestuur heeft het beleid dat individuele reisgroepen de helft van de verzekering kunnen declareren 

bij de stichting. Op deze manier stimuleert het bestuur dat werkgroepen goede verzekeringen afsluiten 

voor de deelnemers.  
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8 Besteed aan doelstellingen: verbreiding evangelie 

In de statuten zijn een drietal hoofddoelstellingen opgenomen. Hiervan zijn de volgende bedragen 

uitgegeven aan de doelstelling verbreiding evangelie. 

 
 Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 

 2019 2019 2018 2020 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Salarissen medewerkers Stichting Armenhulp 0 0 1.800 0 

Projecten Hattem  7.124 6.616 185 0 

Project Assen-West 12.805 9.167 9.153 0 

Project Winsum 6.264 7.500 7.253 0 

Project Arendsnest 14.310 11.500 10.182 0 

Project TTL 26.223 17.000 0 0 

Groepsverzekering 278 0 0 0 

 
    

 67.004 51.783 28.573 0 

 
    

 

   

Zie toelichting bij ‘hulpverlening’. 
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9 Besteed aan doelstellingen: bewustwording 

In de statuten zijn een drietal hoofddoelstellingen opgenomen. Hiervan zijn de volgende bedragen 

uitgegeven aan de doelstelling bewustwording. 

 
 Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 

 2019 2019 2018 2020 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Projecten Hattem  7.124 6.616 185 0 

Bestedingen jongerenreis Assen-West 12.805 9.167 9.153 0 

Bestedingen jongerenreis Winsum 6.264 7.500 7.253 0 

Project TTL 26.223 0 0 0 

Groepsverzekering 278 0 0 0 

 
    

 52.694 23.283 16.591 0 

 
    

     

 

 

Zie toelichting bij ‘hulpverlening’. 
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Bijlage 1: financiële verantwoording Arendsnest 
 

Hieronder is het financiële overzicht van Arendsnest weergegeven: 

 

 
 

Toelichting:  

Het bedrag ‘uitgaven cf begroting’ van 22.950 euro bestaat uit 

• Maandelijkse bijdrage van 8 maanden van 1.900 euro 

• Maandelijkse bijdrage van 4 maanden van ong 2.750 euro 

• Correctie van 2.200 euro door specifieke bijdrage van Lefeber 

• Diverse overige bedragen 

 

In 2019 was de totale maandelijkse begroting (‘uitgaven cf begroting’) van Arendsnest ongeveer 2.750 

euro per maand. Van januari tot en met augustus heeft SOP 1.900 euro hieraan bijgedragen en Child-

ren’s Relief (CR) de rest. Vanaf augustus 2019 is het project geheel onder SOP gebracht. Vanaf die 

datum maakt SOP het maandelijkse bedrag over naar Oekraine en ontvangt SOP de bijdrage van CR op 

haar rekening. De bijdrage van SOP is ongeveer 67% en die van CR is ongeveer 33%. Verder heeft Stich-

ting Lefeber het onderdeel “highcare” als een apart project binnen de ‘uitgaven cf begroting’ gespon-

sord voor 2.200 euro.  

 

De begroting 2020 van Arendsnest is ongeveer 3.180 euro per maand (38.200 euro per jaar). De afge-

sproken bijdrage van CR hieraan is 950 euro per maand (11.400 per jaar). 

 

Op 31-12-2018 was de reservering voor Arendsnest: 20.506 euro. 

Op 31-12-2019 is de reservering voor Arendsnest: 33.577 euro. 

  

Baten Werkelijk 2019 Begroot 2020

Collectes 3.700                  3.500                

Automatische incasso 3.005                  3.000                

Giften particulieren 3.998                  2.000                

Giften tbv projecten 5.000                  4.500                

Bijdrage CR 1.950                  11.400              

Giften van instanties 19.875                10.000              

Overig 2.500                  -                    

Baten Arendsnest 40.028                34.400              

Inzamelacties 1.663                  1.000                

TOTAAL 41.691               35.400             

Lasten Werkelijk 2019 Begroot 2020

Uitgaven cf begroting 22.950                38.200              

Uitgaven tbv projecten 5.000                  4.500                

Overig 670                     -                    

TOTAAL 28.620               42.700             

Resultaat 13.071                -7.300               
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Bijlage 2: financiële verantwoording - Assen Barkasovo 
 

Hieronder is het financiële overzicht van Assen Barkasovo weergegeven: 

 

 
 

  

Baten

Werkelijk 2019 Begroot 2020

Acties

Bloemen 379€                500€            

Eieren 395€                400€            

Flessen 2.020€             2.000€         

Honing 350€                250€            

Koningsmarkt 302€                500€            

Oekraine dag 2.745€             2.500€         

Papier 3.978€             2.500€         

Worst 1.032€             1.000€         

Restaurant 1.215€             1.000€         

T-shirts 850€                500€            

Diverse actie 1.077€             1.000€         

Totaal 14.343€      12.150€          

Giften

Algemeen 756€                100€            

School 2.323€             3.000€         

Winterhulp 220€                200€            

Sponsorplan 1.930€             4.000€         

Totaal 5.228€        7.300€            

Oktoberreis

Reisgeld deelnemers 7.270€             9.900€         

Overig 285€                100€            

Totaal 7.555€        10.000€          

Mijn winkelkraam

Uitbetalingen 375€                500€            

Totaal 375€           500€               

Gelden instanties

. -€                 2.000€         

-€           2.000€            

Overig

Diversen 541€                100€            

Totaal 541€           100€               

Doorstorting gift 10.000€      

TOTAAL 38.041€    32.050€        
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Op 31-12-2018 was de reservering voor Assen Barkasovo 25.522 euro. 

Op 31-12-2019 is de reservering voor Assen Barkasovo 25.147 euro. 

Lasten

Werkelijk 2019 Begroot 2020

Oktoberreis 

Tanken 1.756€             1.900€         

Vignet 203€                225€            

eten onderweg 427€                550€            

Boodschappen 584€                650€            

Telefoon 28€                  10€             

Auto huur 3.000€             3.000€         

Verblijf 1.300€             1.700€         

Uitje woensdag 422€                400€            

Tolk 295€                300€            

Verzekering 320€                325€            

Overig 23€                  250€            

Totaal 8.357€        9.310€            

Acties

Onkosten 2.382€             2.000€         

Totaal 2.382€        2.000€            

klussen okt 2019

Bouwgeld 2.436€             2.500€         

Schoolspullen 563€                700€            

Stookhout 270€                270€            

Totaal 3.270€        3.470€            

Mijn winkelkraam

Huur 160€                400€            

Totaal 160€           400€               

School Barkasovo

Schooljaar 2018/2019 6.750€             14.250€       

Schooljaar 2019/2020 5.700€             

Loon Mark 110€                720€            

Totaal 12.560€      14.970€          

Diversen

Bankkosten 102€                100€            

Inkoop souveniers 616€                250€            

Bestuursreis mei 63€                  

Overig 906€                100€            

Totaal 1.687€        450€               

Doorstorting gift 10.000€      

TOTAAL 38.416€    30.600€        

RESULTAAT -375€         1.450€            
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Bijlage 3: financiële verantwoording - Hattem 
 

Hieronder is het financiële overzicht van Hattem weergegeven: 

 

 
 

Gezien voor 2020 momenteel geen reis gepland staat, is de begroting 2020 summier.  

 

Op 31-12-2018 was de reservering voor Hattem 11.410 euro. 

Op 31-12-2019 is de reservering voor Hattem 8.537 euro. 

Baten

Reis zomer 2019

Bijdrage deelnemers 7.805            

Acties 2.454            

Collectes 1.409            

Sponsoring bedrijven 2.855            

Sponsoring particulieren 1.730            

Totaal 16.253         -               

School Berehove 2.000           -               

Overig 426               1.000           

TOTAAL 18.679          1.000            

Lasten

Reis zomer 2019

Vliegtickets 1.967            

Huur bus 1.050            

Eten en verblijf 1.763            

Overige reiskosten 1.398            

Kosten kinderwerken 3.624            

Kosten klussen/bouw 1.336            

Overig -648              

Totaal 10.489         -               

School Berehove 4.000           -               

Bijdrage projecten - extern 3.200           2.000           

Bijdrage projecten - intern 3.683           2.000           

Overig 180               1.000           

TOTAAL 21.552          5.000            

RESULTAAT -2.873          -4.000          

Werkelijk 2019 Begroot 2020

Werkelijk 2019 Begroot 2020
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Bijlage 4: financiële verantwoording - Winsum Pavshyno 
 

Hieronder is het financiële overzicht van Winsum Pavshyno weergegeven: 

 

 
 

Op 31-12-2018 was de reservering voor Winsum Pavshyno 4.353 euro. 

Op 31-12-2019 is de reservering voor Winsum Pavshyno 4.518 euro. 

  

Baten Werkelijk 2019 Begroot 2020

Giften, acties en bijdragen 9.899                    10.000            

Reisbijdragen 7.050                    7.000              

Overig 2.009                    

Totaal 18.958                 17.000           

Lasten Werkelijk 2019 Begroot 2020

Transport en verblijf 6.730                    7.000              

Overige reis- verblijfkosten 783                       1.000              

Project Pavshyno 8.641                    9.000              

Overige kosten 2.638                    

Totaal 18.793                 17.000           

RESULTAAT 166                       -                   
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Bijlage 5: financiële verantwoording - Testify to Love 
 

Hieronder is het financiële overzicht van Testify to Love (TTL) weergegeven: 

 

 
 

Inzake de baten van groepsreizen is ook een deel contant ontvangen, wat niet verantwoord staat on-

der baten.  

 

Op de volgende pagina is een verbijzondering opgenomen van de jaarlijkse kosten.  

 

Op 31-12-2018 was de reservering voor Testify to Love 547 euro. 

Op 31-12-2019 is de reservering voor Testify to Love 8.520 euro. 

 

 

  

Baten

Werkelijk 2019 Begroot 2020

Algemene giften 19.397€              26.000€            

Collectes 6.140€                 9.000€              

Baten van groepsreizen 1.570€                 -€                  

Baten tbv lift 17.500€              -€                  

Baten tbv bus 23.000€              -€                  

Overige baten 683€                    -€                  

Subtotaal 68.290€              35.000€           

Doorstorting van Ora 18.352€              -€                  

Totaal Baten 86.642€              35.000€           

Lasten

Werkelijk 2019 Begroot 2020

Jaarlijkste kosten 37.863€              35.000€            

Lasten tbv lift 17.000€              

Lasten tbv bus 22.400€              

Lasten tbv huifkar 1.307€                 

Overig 100€                    

Totaal Lasten 78.670€              35.000€           

RESULTAAT 7.972€                 -€                  
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Een verbijzondering van de jaarlijkse kosten van het TTL project. 

 

 

CATOGORIE Werkelijk 2019 Begroot 2020

Onderdeel Vervoer

Onderhoud bussen 1.632€                 1.500€              

Onderhoud rolstoelbus centrum 835€                    750€                 

Onderhoud aanhangwagen 287€                    300€                 

Brandstofkosten Prive 3.899€                 4.000€              

Brandstofkosten tbv project 2.246€                 2.000€              

Overig 1.005€                 250€                 

Onderdeel Leefkosten

Zorgverzekering EZA 3.731€                 4.750€              

Leefgeld 12.464€              11.350€            

Vliegtickets 328€                    500€                 

Overig 48€                      250€                 

Onderdeel Kosten voor het centrum

Knutselmateriaal 1.175€                 1.000€              

Bouwmaterialen 3.254€                 3.000€              

Voedselpaketten 1.133€                 1.050€              

Onkosten ivm jongerenreizen 3.278€                 

Overig 621€                    250€                 

Onderdeel kosten Nederland

Promotie 1.639€                 3.250€              

Post voor brandstofkosten -€                     250€                 

Bankkosten 287€                    300€                 

Overig -€                     250€                 

Totaal 37.863€              35.000€            


