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Bestuursverslag 
 

Algemene informatie 

Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van Stichting Oekraïne Projecten. Dit jaarverslag begint met een 

bestuursverslag waarin wij in de eerste plaats kort terugkijken op het jaar 2020 en in de tweede plaats 

vooruitblikken naar het reeds begonnen jaar 2021. 

 

In hoofdstuk twee staat de jaarrekening van 2020, waarin de financiële gegevens over het jaar 2020 

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

van het bestuur van de stichting en goedgekeurd door het bestuur op 19 juni 2021. 

 

Het bestuur van de stichting bestaat per ultimo 2020 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 

Algemeen lid  Victoria Kalyuzhniy  Hattem 

 

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

Algemeen lid   Henk Pruim    werkgroep Assen 

Algemeen lid   Kees Douma    werkgroep Winsum 

Algemeen lid   Wouter Kremer   werkgroep Winsum 

Algemeen lid   ds. Lucius de Graaff   Arendsnest 

 

Activiteiten en resultaat 2020 

In 2020 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 2020 geïnitieerd 

heeft. Dit is in ieder geval geweest: 

1. project Testify to Love (Nefelejcs) te Mézovari 

2. project Arendsnest te Beregove 

3. werkgroep Assen: activiteiten op het zigeunerkamp Barkaszó 

4. werkgroep Winsum: activiteiten op het zigeunerkamp Pavshyno 

5. werkgroep Hattem: activiteiten 

6. bestuurdersreis 

 

Hieronder volgt een toelichting op de activiteiten in 2020: 

 

1. project Testify to love 

Aan het begin van het jaar 2020 werd dagopvang gegeven aan kinderen met een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking en konden kinderen terecht voor individuele therapie gericht op het verbe-

teren van bewegen. Ook gaven we gedragstherapie, cognitieve therapie en stimuleerden we de com-

municatieve vaardigheden van de kinderen. In maart 2020 tot en met juni 2020 heeft het centrum 

dicht gezeten, vanwege Covid-19. Deze quarantainetijd is gebruikt om het centrum van binnen op te 

knappen, zijn alle therapieruimten geverfd en is achterstallig werk weggewerkt. Ondanks de quaran-

tainetijd bleven wij wel op afspraak hulpmiddelen verstrekken zoals rolstoelen, aangepaste kinder-

stoelen, rollators ect. In augustus 2020 mochten er weer worden gestart, maar helaas alleen met het 

geven van individuele therapie. Wekelijks bezoeken 50 kinderen het centrum voor therapie. Het is 

moeilijk om te zien, dat kinderen die geen vervoer hebben of kunnen regelen, niet naar het centrum 

kunnen komen en daardoor geen paramedische hulp krijgen. Dit treft vaak de kinderen in armoedige 
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thuissituaties of kinderen die wonen in problematische gezinnen. We proberen zo goed mogelijk met 

deze ouders in contact te blijven. Wanneer er weer groepen mogen starten, en dus ook de bus van het 

centrum weer mag gaan rijden komen deze kinderen uiteraard weer op de groep. Door de corona-

maatregelen zijn er deze zomer geen groepen geweest vanuit Nederland. Naast het werk op het cen-

trum zien wij dat door de pandemie de bevolking in Oekraine het moeilijk heeft. Wij hebben tijdens de 

quarantaine meerdere keren voedselpakketten rondgebracht, kochten hout voor gezinnen of - inci-

denteel - betalen we een rekening. We zagen in 2020 dat deze noodhulp steeds meer nodig was, naar-

mate de economie verslechterde en de werkloosheid toenam.  

 

2. project Arendsnest 

Ook voor de kinderen en de medewerkers van het Arendsnest is 2020 een bijzonder jaar geworden. 

Vanwege de coronacrisis moest de dagopvang met de bijbehorende activiteiten enkele malen worden 

stilgelegd. En wanneer de dagopvang weer open ging, moesten er extra maatregelen worden geno-

men: kleinere groepen, extra controle, geen ouders binnen de poort etc. Een extra belasting voor de 

leiding van het Arendsnest. We hebben waardering voor de manier waarop de medewerkers hebben 

volgehouden. In Beregove en omstreken zijn veel ouderen overleden. En dan hebben we het over 60-

jarigen. Mensen van 70 of 80 jaar zijn er nauwelijks, want die zijn al overleden aan andere kwalen en 

ziekten. Dat zegt iets over de gezondheidstoestand van de bevolking. De medische voorzieningen zijn 

dan ook niet te vergelijken met die in Nederland. Ook de economische gevolgen van de pandemie 

waren groot. De werkloosheid is sterk toegenomen. En de regering in Oekraïne had en heeft geen 

‘diepe zakken’, waaruit financiële ondersteuning komt. Omdat een aantal activiteiten in Arendsnest 

een tijdlang moesten stilliggen, hebben we met het vrijkomende geld de allerarmste gezinnen gehol-

pen met voedselpakketten. Op die manier kwam het geld toch weer ten goede aan de kinderen. Helaas 

konden we in 2020 geen bezoek brengen aan Arendsnest om ons persoonlijk op de hoogte te stellen 

en de leiding te bemoedigen. Gelukkig konden de contacten via sociale media worden onderhouden.  

 

3. werkgroep Assen 

Voor zowel de mensen Barkaszó als onze werkgroep was 2020 een bijzonder jaar. Corona heeft veel 

zaken, die vanzelfsprekend waren, stilgelegd. Vol goede moed is er in maart 2020 een groep vrijwil-

ligers verzameld om in oktober 2020 weer op reis te gaan. Al na een week werden we geconfronteerd 

met beperkingen. Geen informatieavonden, geen of acties op een andere manier en in oktober ook 

geen reis. Teleurstellend want we keken er naar uit om onze “Oekse”-vrienden weer te ontmoeten. 

 

Maar er was ook veel om wel blij mee te zijn. Acties konden op een andere manier wel doorgaan. 

Hiermee hebben we voldoende financiële middelen weten te genereren om mooie dingen te kunnen 

doen. De school is enkele maanden gesloten geweest, maar dat heeft ook voor mooie dingen gezorgd. 

De vrijgekomen financiële middelen zijn ingezet om de allerarmsten te kunnen voorzien van een maal-

tijd. Een oproep via onze achterban bracht daarnaast voldoende op om de hulp fors uit te kunnen 

breiden en daardoor onze hulp tijdens de zomermaanden voort te kunnen zetten. En in de koude de-

cembermaand is er opnieuw een grote som geld ingezameld om voedselpakketten uit te kunnen delen. 

 

Ook hebben we met de opbrengsten van onze acties een start kunnen maken met het uitbreiden van 

de school. De fundering voor drie nieuwe lokalen is door de zigeuners zelf gelegd aan de hand van 

tekeningen die in Nederland gemaakt zijn. Zo bouwen we ondanks de huidige situatie door aan de 

toekomst van de mensen in Barkaszó en creëren we werkgelegenheid.  
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4. werkgroep Winsum 

In 2020 is er vanwege Covid-19 geen mogelijkheid geweest om af te reizen naar Oekraïne. Gelukkig 

ging dit niet ten koste van het project. Via een bankpas in Oekraïne kunnen we ervoor zorgen dat het 

opgebrachte geld makkelijk in Oekraïne terecht komt. Dankzij dit geld is er in Pavshyno, naast de hui-

dige kerk, een tweede gebouw geplaatst. Dit gebouw zal uiteindelijk gaan functioneren als school. De 

muren van het gebouw zijn gemetseld en ook het dak zit er al op. We zijn heel blij om te zien dat er 

tijdens onze afwezigheid gewoon door wordt gebouwd. Dat toont aan dat de mensen in Oekraïne ge-

motiveerd zijn om het plan van de school te realiseren.  

 

5. werkgroep Hattem 

De activiteiten van de werkgroep Hattem richten zich met name op het ondersteunen van de grote 

projecten die Oekraïne Projecten onder zich heeft. Met name Arendsnest en Testify to Love. Dat wordt 

vooral gedaan door jongeren en ouderen te betrekken bij het werk, liefst door het maken van een 

werkreis, waarbij ervaringen worden opgedaan voor het leven en waarbij er actie gevoerd wordt voor 

de verschillende projecten. De inkomsten en uitgaven zijn jaarlijks sterk afhankelijk van de mate waarin 

er reizen worden georganiseerd. 

In 2020 kon er helaas geen enkele reis plaats vinden ten gevolge van de Covid-19 crisis. Er stond ove-

rigens geen jongerenreis gepland, maar de ontwikkeling van andere reizen en uitwisselingen zijn door 

Covid-19 helaas ook stil komen te staan. 

Vanuit de reserve werkgroep Hattem hebben we bij mogen dragen aan een nieuwe brandweertank-

wagen voor Mezövári en kunnen voorzien in enkele particuliere (nood)situaties. Ook is er geïnvesteerd 

in een zomerkamptent, te gebruiken voor de projecten die we hopelijk in de nabije toekomst weer 

kunnen gaan doen. 

 

6. Bestuurdersreis 

Het jaar 2020 kreeg voor zowel het bestuur als de werkgroepen en ook voor onze Oekraïense mede-

mens een heel andere wending dan we vooraf hadden kunnen voorzien. Zo werden we begin 2020 vrij 

snel geconfronteerd met het annuleren van onze reis, als bestuur, naar Oekraïne. In de hoop dat het 

later weer zou kunnen, werden er weer nieuwe plannen gemaakt. Zo werd een bestuurdersreis ge-

pland in het najaar van 2020. Ook die reis is vanwege Covid-19 en alle beperkende maatregelen gean-

nuleerd. 

 

Verwachtingen en plannen voor 2021 

Bij het schrijven van dit verslag, leven we in Q2 van 2021. Volgens bronnen zitten we inmiddels in de 

“derde golf”, lijkt de druk op de IC’s van de ziekenhuizen weer toe te nemen en is het onduidelijk hoe 

het over een week, maand of kwartaal is. Daarnaast wordt in Nederland en de omringende landen 

inmiddels volop gevaccineerd tegen Covid-19. Gibraltar heeft inmiddels alle daar woonachtige inwo-

ners (ongeveer 33.000 mensen) gevaccineerd en het “gewone” leven lijkt daar weer op gang te komen. 

Of en hoe snel dit “toekomstige” leven hier in Nederland aan de orde is én of dit betekent dat een reis 

naar Oekraïne er dit jaar alweer inzit, dat zal de toekomst ons moeten leren. We zullen het dag voor 

dag, week voor week, maand voor maand, moeten bekijken en inschatten. 

Ook in dit tweede “coronajaar” worden we geconfronteerd met het onbekende. Dat Covid-19 nog 

steeds effect heeft op de samenleving zowel in Nederland als in Oekraïne is een feit. Dit werkt door in 

onze (financiële) plannen en verwachtingen. Derhalve is de begroting van 2021 dan ook meer formeel 

dan functioneel.  

 

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. project Testify To Love 

Bij het schrijven van dit verslag, is het voor ons alleen nog mogelijk om individuele therapie te geven. 

Groepstherapieën en dagopvang kunnen wij op dit moment nog niet bieden. Desondanks zijn ouders 

heel blij dat wij deze hulp wel geven en slaan niet gauw een therapiemoment over. Wij werken met 

een kwetsbare doelgroep en moeten daarom zelf ook goed opletten wat betreft hygiëne. We proberen 

zoveel mogelijk onze collega’s te steunen in het werk wat zij doen door hen in deze moeilijke tijd te 

blijven motiveren, en hun werkomgeving met deze doelgroep te optimaliseren. We schaffen de nodige 

therapiematerialen aan en we willen graag het inrichten van nieuwe ruimtes verder oppakken. Wij 

hopen en bidden dat wij in dit jaar toch weer groepen kinderen mogen ontvangen en hopen en bidden 

om zelfs nieuwe groepen te realiseren. Wij willen speciaal onderwijs bieden aan kinderen in de leeftijd 

van 6 tot 16 jaar. Verder willen wij dagbesteding bieden aan jongeren met een verstandelijke beper-

king van 16 jaar en ouder en hebben wij plannen om een snoezelgroep te starten voor jongeren met 

een ernstige lichamelijke en verstandelijke beperking. Ook is het plan om voor kinderen met gedrags-

therapie en een verstandelijke beperking groepstherapie te bieden in de vorm van een speelgroep. 

Het doel is dat deze groepen drie keer per dag zullen komen. Elke groep heeft zijn eigen pedagogische 

begeleiding, waarbij de begeleiding al is onderverdeeld onder de medewerkers. Om deze groepen te 

gaan draaien zijn wij elke dag bezig met inrichting, het verzamelen van de benodigde spullen en het 

schrijven van concrete dagplanningen per groep zodat het in principe kan gaan draaien.  

 

2021 wordt ook het jaar waarin wij ons voorbereiden op onze terugkeer naar Nederland. In oktober 

2021 loopt onze verblijfsvergunning af. Dat betekent dat wij eind augustus/begin september definitief 

zullen verhuizen naar Nederland.  

 

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. project Arendsnest 

Het is afwachten wat het jaar 2021 met zich meebrengt voor de kinderen en de leiding van het Arends-

nest. In Nederland zal het ‘normale’ leven rond de zomertijd wel weer op gang komen. In Oekraïne zal 

dit beslist nog niet het geval zijn. De verwachting is dat de economische situatie voorlopig nog zal 

verslechteren. Voor veel ouders zal het nog moeilijker worden om goede zorg te geven aan hun kin-

deren. Wanhoop vanwege deze situatie brengt alcoholisme en geweld met zich mee. Met alle gevolgen 

van dien voor de kinderen. Juist door pandemie is het werk van Arendsnest des te urgenter geworden. 

En dan kun je zorgen hebben over het laten voortbestaan van dit straatkinderenproject. We weten ons 

evenwel samen met de medewerkers en de kinderen van het Arendsnest in Gods hand. En we vertrou-

wen erop dat de sponsors ons niet in de steek laten.  

Meer info op https://www.oekraine-projecten.nl/projecten/arendsnest  

 

3. werkgroep Assen 

Wat 2021 ons gaat brengen durven we nog niet te zeggen. Tijdens het schrijven van dit stuk is de 

“derde golf” in de coronacrisis begonnen. Hoe en of het maken van een reis dit jaar mogelijk is, zal de 

tijd ons leren, maar is nu nog onduidelijk. Acties zullen we zo veel mogelijk voorzetten op een manier 

die coronaproof is. 

 

We hopen dat de school in de komende maanden weer open mag, zodat onderwijs weer doorgang kan 

vinden. Dit belangrijke werk zullen we blijven ondersteunen. Ook de bouw van de nieuwe lokalen zal 

in 2021 verder gaan. Onder leiding van tolk Marc en kampoudste Ferry hopen we in 2021 in ieder geval 

goede vorderingen te maken.  

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

kasovo of via https://www.assenvooroekraine.nl/  
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4. werkgroep Winsum 

Nog steeds worden we tegengehouden door Covid-19 om vrij te kunnen gaan waar we maar willen. 

We hebben besloten om de ‘meireis’ niet door te laten gaan vanwege de onzekerheid die er heerst. 

We hebben onze pijlen gericht op de herfstvakantie in 2021 en hopen dat we op een veilige manier 

onze ‘familie’ in Pavshyno weer mogen ontmoeten. Daarnaast zijn we in Nederland hard bezig met het 

organiseren van acties om geld op te halen voor het project. Vanwege de snelheid van de bouw in 

Oekraïne is de hoogte van de rekening snel gedaald. Ook zijn we van plan om in 2021 een website voor 

ons project te realiseren om op die manier meer draagkracht te creëren en meer mensen te bereiken 

met onze droom. We verwachten dat de school zal starten in 2021. Alle documenten zijn in orde en 

het gebouw voldoet aan de eisen die vanuit de overheid zijn gesteld.   

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. werkgroep Hattem 

In 2021 hopen we weer een (voorbereidings)reis te kunnen gaan maken en met jongeren op pad te 

kunnen. Ook zijn er plannen een uitwisselingsproject op te gaan zetten. 

 

Bestuurswissel 

In 2020 heeft een wijziging plaatsvinden in het bestuur van de stichting. Na 11 actieve jaren heeft onze 

secretaris, Herman Kroes, het stokje overdragen aan de nieuwe secretaris Jakob-Jan Smallenbroek. 

Tevens heeft algemeen bestuurslid Silvester Mars afscheid genomen en heeft Peter de Jong zijn plaats 

ingenomen. Als bestuur zijn we blij en dankbaar dat we de nieuwe, enthousiaste, bestuursleden moch-

ten verwelkomen.  

 

Daarbij heeft onze penningmeester, Johannes Kroes, aangegeven per 31 december 2021 zijn taak als 

penningmeester neer te willen leggen, echter wel als algemeen bestuurslid aan te willen blijven. We 

zijn dankbaar voor al het werk wat Johannes tot nu toe heeft verricht en wat hij dit jaar nog voor de 

Stichting wil doen. Tegelijkertijd betekent dit, dat het jaar 2021 ook in het teken staat van het zoeken 

van een nieuwe penningmeester. 
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Afsluiting 

Het jaar 2020 hebben we afgesloten met een overschot. Met dit overschot kunnen we een verdere en 

structurele bijdrage leveren aan onze projecten. Wat 2021 ons brengt, te meer nu de verwachting is 

dat Covid-19 nog een grote invloed zal hebben, is voor ons onbekend, echter dat weet onze Hemelse 

Vader.  

 

We hopen voor 2021 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, 19 juni 2021 

 

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 2020 
(na resultaatbestemming) 

  
  31-12-2020 31-12-2019 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Vlottende activa      

Overige vorderingen 1 0  0  

Liquide middelen 2 125.011  97.828  

  

 
 

 
 

   125.011  97.828 

   
 

 
 

 

 
  

125.011  97.828
 

      

Eigen vermogen 3     

Vrij besteedbaar vermogen  17.266  16.530  

Reservering projecten Hattem  6.132  8.537  

Reservering Assen Barkasovo  34.973  25.147  

Reservering Winsum Pavshyno  3.563  4.518  

Reservering Arendsnest  30.177  33.577  

Reservering TTL  31.898  8.520  

Reservering overig  1.000  1.000  

  

 
 

 
 

   125.011  97.828 

Kortlopende schulden 4     

Overige schulden  0  0  

  

 
 

 
 

   0  0 

   
 

 
 

 
  

125.011  97.828
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Staat van baten en lasten over 2020 
 
  Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021 

  EUR EUR EUR EUR 

Baten      

Algemene baten  5.180 na 3.000 5.500 

Opbrengsten inzake Hattem Projecten  625 1.000 18.679 500 

Opbrengsten inzake Assen Barkasovo  34.555 32.050 38.041 42.100 

Opbrengsten inzake Winsum Pavshyno  9.421 17.000 18.958 15.000 

Opbrengsten inzake Arendsnest  39.935 35.400 41.691 40.500 

Opbrengsten inzake TTL  63.461 35.000 86.642 40.000 

  

    
 

Baten  153.179 120.450 207.010 143.600 

 

    

 

 

Uitvoeringskosten  1.019 na 1.346 2.000 

Algemene kosten  3.425 na 1.424 3.500 

Kosten inzake Hattem Projecten  3.030 5.000 21.551 4.000 

Kosten inzake Assen Barkasovo  24.729 30.600 38.416 42.100 

Kosten inzake Winsum Pavshyno  10.376 17.000 18.793 15.000 

Kosten inzake Arendsnest  43.335 42.700 28.620 46.000 

Kosten inzake TTL  40.083 35.000 78.670 40.000 

  

    

Bestedingen  125.997 130.300 188.821 152.600 

  

    

Over/tekort  27.182 -9.850 18.189 -9.000 

      

Mutatie in reserves      

Vrij besteedbaar vermogen  736 na 229 0 

Reservering Projecten Hattem  -2.405 -4.000 -2.873 -3.500 

Reservering Assen Barkasovo  9.827 1.450 -375 0 

Reservering Winsum Pavshyno  -955 0 165 0 

Reservering Arendsnest  -3.400 -7.300 13.071 -5.500 

Reservering TTL  23.378 0 7.973 0 

Totale mutatie  27.182 9.850 18.189 -9.000 
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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. Jaarrekening 2019 en daarvoor was de presentatie naar het doel waarvoor 

de 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 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 31-12-2020 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 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.  

 

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.  
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4 Kortlopende schulden 

De som van de schulden per 31-12-2020 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 

De algemene baten betreffen algemene giften, periodieke giften, ontvangen algemene collectes van 

kerken en ontvangsten via de website.  

 

 

6 Uitvoeringskosten 
 2020 2019 

 EUR EUR 

   

Bestuurreis 0 601 

Rente- en bankkosten 354 244 

Reisverzekering werkgroepen 240 200 

Kosten website 296 278 

Kosten administratiepakket 82 0 

Overige uitvoeringskosten 46 23 

 
  

Totaal uitvoeringskosten 1.019 1.346 

 
  

 

 

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.  

 

 

7 Algemene kosten 
 2020 2019 

 EUR EUR 

   

Uitgaven naar werkgroepen 2.750 833 

Kledingtransport 325 0 

Ondersteuning gezinnen 350 592 

 
  

Totaal algemene kosten 3.425 1.424 

 
  

 

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 en zouden eigenlijk geëlimineerd kun-

nen worden.  
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Financiële verantwoording - Hattem 
 

Hieronder is het financiële overzicht van Hattem weergegeven: 

 

 
 

  

Baten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021

Reis zomer -                         -                      16.253                   -                      

School Berehove -                          -                       2.000                     -                       

Overig 625                         1.000                   426                         500                      

Totaal 625                        1.000                  18.679                  500                      

Lasten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021

Zomerreis -                         -                      10.489                   -                      

School Beregove -                         -                      4.000                     -                      

Projecten extern 2.000                     2.000                   3.200                     1.500                   

Projecten intern 750                         2.000                   3.683                     1.500                   

Overig 280                         1.000                   180                         1.000                   

Totaal 3.030                     5.000                  21.552                  4.000                  

Resultaat -2.405                    -4.000                 -2.873                    -3.500                 



 
16 

Financiële verantwoording - Assen Barkasovo 
 

Hieronder is het financiële overzicht van Assen Barkasovo weergegeven: 

 

 

Baten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021

Acties 10.433                   12.150                14.343                   12.850                

Giften 21.873                   7.300                   5.228                     17.750                

Oktoberreis -                          10.000                7.555                     10.000                

Winkelkraam 1.393                     500                      375                         1.500                   

Geld van instanties -                          2.000                   -                          -                       

Diversen 856                         100                      541                         -                       

Doorstorten Gift -                          -                       10.000                   -                       

Totaal 34.555                  32.050                38.042                  42.100                

Lasten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021

Oktoberreis -                          9.310                   8.357                     9.925                   

Acties 2.372                     2.000                   2.382                     2.500                   

Hulp projecten 4.200                     3.470                   3.270                     13.150                

Winkelkraam 790                         400                      160                         1.040                   

School Barkasovo 16.585                   14.970                12.560                   14.970                

Diversen 782                         450                      1.687                     515                      

Doorstorten Gift -                          -                       10.000                   -                       

Totaal 24.729                  30.600                38.416                  42.100                

Resultaat 9.827                     1.450                   -374                       -                       
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Financiële verantwoording - Winsum Pavshyno 
 

Hieronder is het financiële overzicht van Winsum Pavshyno weergegeven: 

 

 
 

 

  

Baten

Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021

Giten, acties en bijdragen 7.621                      10.000                 9.899                      10.000                 

Reisbijdragen 1.800                      7.000                   7.050                      5.000                   

Overig -                           -                       2.009                      -                       

Totaal 9.421                      17.000                18.958                   15.000                

Lasten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021

Transport en verblijf -                           7.000                   6.730                      5.000                   

Overige reis-verblijfkosten -                           1.000                   783                          -                       

Project Pavshyno 10.039                    9.000                   8.641                      9.000                   

Overige kosten 337                          -                       2.638                      1.000                   

Totaal 10.376                   17.000                18.792                   15.000                

Resultaat -955                        -                       166                          -                       
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Financiële verantwoording Arendsnest 
 

Hieronder is het financiële overzicht van Arendsnest weergegeven: 

 

 
  

Baten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021

Collectes 1.749                 3.500                 3.700                 2.000                 

Automatische incasso 3.083                 3.000                 3.005                 3.000                 

Giften particulieren 4.295                 2.000                 3.998                 4.000                 

Giften tbv projecten 5.085                 4.500                 5.000                 5.000                 

Bijdrage CR 8.150                 11.400               1.950                 5.000                 

Giften van instanties 13.750               10.000               19.875               20.000               

Inzamelacties 1.323                 1.000                 1.663                 1.500                 

Overig 2.500                 -                     2.500                 -                     

Totaal 39.935              35.400              41.691              40.500              

Lasten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021

Uitgaven cf begroting 38.250               38.200               22.950               41.000               

Uitgaven tbv projecten 5.085                 4.500                 5.000                 5.000                 

Overig -                     -                     670                     -                     

Totaal 43.335              42.700              28.620              46.000              

Resultaat -3.400                -7.300                13.071               -5.500                
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Financiële verantwoording - Testify to Love 
 

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

 

 
  

Baten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021

Algemene giften 25.125                26.000                   19.397                   27.500                

Collectes 10.200                9.000                     6.140                     9.000                   

Baten groepsreizen -                       -                          1.570                     -                       

Speciale giften -                       -                          40.500                   3.500                   

Overige baten 25.295                -                          683                         -                       

Doorstorting van Ora 2.841                   -                          18.352                   -                       

Totaal 63.461                35.000                  86.642                  40.000                

Lasten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2021

Specifieke lasten -                       -                          40.807                   -                       

Onderdeel Vervoer

Onderhoud bussen 1.570                   1.500                     1.632                     1.500                   

Onderhoud rolstoelbus centrum -                       750                         835                         -                       

Onderhoud aanhangwagen -                       300                         287                         -                       

Brandstofkosten 2.452                   6.000                     6.146                     2.500                   

Overig 1.359                   250                         1.005                     250                      

Onderdeel leefkosten

Zorgverzekering EZA 3.859                   4.750                     3.731€                   4.600                   

Leefgeld 8.438                   11.350                   12.464€                 12.000                

Vliegtickets 687                      500                         328€                       750                      

Overig 107                      250                         48€                         250                      

Onderdeel kosten voor het centrum

Knutselmateriaal 1.139                   1.000                     1.175€                   750                      

Bouwmaterialen 6.584                   3.000                     3.254€                   4.000                   

Voedselpakketten 3.870                   1.050                     1.133€                   2.500                   

Onkosten ivm jongerenreizen -                       -                          3.278€                   -                       

Overig 6.745                   250                         621€                       250                      

Onderdeel kosten Nederland

Promotie 1.324                   3.250                     1.639€                   2.250                   

Post voor brandstofkosten 1.073                   250                         -€                       -                       

Bankkosten 435                      300                         287€                       1.750                   

Overig 441                      250                         -€                       -                       

Terugkeer NL -                       -                          -                          6.650                   

Totaal 40.083                35.000                  78.670                  40.000                
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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 arm-

ste 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 ac-

tief te zijn voor de minderbedeelden op deze wereld (bewustwording). 

Hieronder een verdeling van de kosten naar die drie doelstellingen:  

 

 

Doelstelling 1, hulpverlening -49.452€                         

Doelstelling 2, verbreiding Evangelie -48.597€                         

Doelstelling 3, bewustwording -26.929€                         

Algemene kosten -1.019€                           

Totaal aan kosten -125.997€                      


