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Bestuursverslag  
 

 

Algemene informatie 

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van Stichting Oekraïne Projecten. Het jaarverslag begint met 

een bestuursverslag waarin wij in de eerste plaats kort terugkijken op het jaar 2016 en in de tweede 

plaats vooruitblikken naar het reeds begonnen jaar 2017. 

 

In hoofdstuk twee is de jaarrekening 2016, waarin de financiële cijfers over het jaar 2016 zijn 

weergegeven met daarbij een toelichting. De financiële cijfers zijn opgesteld door de penningmeester 

van het bestuur van de stichting en goedgekeurd door het bestuur. 

 

De staat van baten en lasten over het jaar 2016 is zodanig ingericht dat inzicht wordt gegeven in de 

bestedingen zoals deze ook in de statuten zijn opgenomen, namelijk: 

• 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 2016 uit de volgende personen: 

 

Voorzitter   Matthias Michelsen   Hattem 

Secretaris   Herman Kroes    Kampen 

Penningmeester  Johannes Kroes    Wezep 

Algemeen lid   Silvester Mars    Zwolle 

 

Vanuit Assen maken de volgende personen deel uit van bestuur: 

 

Algemeen lid    Thijs Sander    Assen 

Algemeen lid    Piet Haveman    Assen 

 

Gedurende 2016 heeft Maarten van der Bent afscheid genomen van het bestuur. Maarten is vele 

jaren penningmeester geweest van het bestuur. Begin 2016 heeft hij het penningmeesterschap 

overgedragen en eind 2016 heeft hij afscheid genomen van het bestuur.  

In 2016 is Silvester Mars toegetreden tot het bestuur. Silvester heeft in 2007 geholpen met de 

renovatie van Huize Lelie en heeft dus ervaring met Oekraïne . 

 

 

Activiteiten en resultaat 2016 

In 2016 heeft de stichting aan de volgende projecten bijgedragen: 

• ondersteuning Stichting Armenhulp (Oekraïense organisatie die zorg verleent aan de 

allerarmsten) 

• winterhulp (voedselhulp voor de allerarmsten) 

• bouw/renovatie school zigeunerkamp Barkaszó 

• bouw kerk/school zigeunerkamp Pavshyno 

• ondersteuning verlenen aan project Arendsnest 
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In 2016 zijn er twee grote reizen naar Oekraïne geweest.  

• De eerste reis is een reis vanuit de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Winsum onder de 

noemer “Project Pavshyno”. Dit is de eerste keer dat Winsum met een groep naar Oekraïne 

vertrokken is. In Oekraïne is de groep begonnen aan de bouw van een kerkgebouw.  

• De tweede reis is een reis vanuit de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Assen-West onder 

de noemer “Project Barkaszó”. Dit is de vierde keer dat Assen met een groep naar Oekraïne 

vertrokken is. In Oekraïne heeft de groep een vakantiebijbelweek georganiseerd, bijgedragen 

aan de renovatie van een schoolgebouw en is de groep begonnen met het aanleggen van 

verharde paden in het zigeunerkamp.  

 

In 2016 is er een bestuur reis naar Oekraïne geweest. Deze was in voorjaar 2016. Deze reis heeft 

vooral in het teken gestaan van overdracht van project Arendsnest van Flora Brokaar aan de 

stichting. 

 

Bij de verantwoording van de baten en lasten, zal nader worden ingegaan op de projecten die de 

stichting in 2016 geïnitieerd heeft.  

 

Meer informatie over de projecten vindt u op www.Oekraïne-projecten.nl. 

Inzake Assen kunt u deze vinden op de site: http://www.assenvooroekraine.nl/  

 

Verwachtingen en plannen voor 2017 

De politieke en economische situatie in Oekraïne is slecht te noemen, we verwachten dan ook 

aanzienlijke bijdragen te leveren in het kader van ‘winterhulp’.  

 

In 2017 verwachten we drie grote reizen naar Oekraïne te gaan organiseren.  

• Een reis in het voorjaar 2017 van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Winsum naar 

Pavshyno inzake de afbouw van het kerkgebouw; 

• Een reis in de zomer 2017 vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk te Hattem voor een 

vakantiebijbelweek bij project Arendsnest; 

• Een reis in het najaar 2017 van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Assen-West naar 

Barkaszó  

 

Bij de presentatie van de begroting over 2017 (opgenomen bij de presentatie van de baten en 

lasten), zal nader worden ingegaan op de plannen voor 2017.  

 

De actuele stand van zaken vindt u op onze website: www.Oekraïne-projecten.nl.  

Inzake Assen kunt u deze vinden op de site: http://www.assenvooroekraine.nl/  

 

Afsluiting 

Het jaar 2016 hebben we afgesloten met een overschot. Met dit overschot kunnen we een verdere 

bijdrage leveren aan gezinnen om de winter van 2016/2017 door te komen. Voor 2017 hopen we 

opnieuw, 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. 
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Zwolle, 20 april 2017, 

 

 

Stichting Oekraïne Projecten, 

 

 

 

 

 

Matthias Michelsen   Johannes Kroes    Herman Kroes 

voorzitter    penningmeester   Secretaris 

 

 

 

 

secretariaat   Steenboerweg 37 

8042 AT Zwolle 

rekeningnummer  NL03RABO032.57.74.889 

KvK nummer   05065072 
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Balans per 31 december 2016 
(na resultaatbestemming) 

  
  31-12-2016 31-12-2015 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Vlottende activa      

Vorderingen 1 0  186  

Liquide middelen 2 56.604  29.061  

  

 
 

 
 

   56.604  29.247 

   
 

 
 

 

 
  

56.604 
 

29.247 

      

Eigen vermogen 3     

Vrij besteedbaar vermogen  5.936  12.400  

Reservering Assen Barkasovo  16.558  6.346  

Reservering Winsum Pavshyno  3.524  0  

Reservering Ukraine 2015  7.202  10.464  

Reservering Arendsnest  15.476  0  

Reservering Huize Lelie  1.808  0  

Reservering Armenhulp  3.600  0  

Reservering website  1.500  0  

Reservering overig  1.000  0  

  

 
 

0 
 

   56.604  29.210 

Kortlopende schulden 4     

Overige schulden  0  37  

  

 
 

 
 

   0  37 

   
 

 
 

 
  

56.604 
 

29.247 
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Staat van baten en lasten over 2016 
 
  Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015 Begroot 2017 

  EUR EUR EUR EUR 

Baten      

Collecten  2.154 4.000 3.365 4.000 

Donaties, giften en schenkingen  10.969 12.500 12.632 12.500 

Netto-opbrengst inzamelingsacties  1.150 2.500 1.407 1.500 

Opbrengsten inzake project Assen-West  26.671 25.000 24.354 25.000 

Opbrengsten inzake project Winsum  17.313 7.000 0 7.000 

Opbrengsten inzake Arendsnest  18.401 22.000 945 10.000 

Opbrengsten inzake project Ukraine 2015  0 1.000 20.465 0 

Opbrengsten inzake project SCU 2017  0 0 0 10.000 

Bijdragen ‘project aandeelhouders’  0 0 1.000 0 

Rentebaten  100 150 151 150 

  

    
 

Baten uit eigen fondsenwerving 5 76.757 74.150 64.319 70.150 

Uitvoeringskosten 6 340 500 447 500 

  

    

Totaal beschikbaar voor doelstelling 
 

76.417 73.650 63.872 69.650 

 

 

Lasten 

Hulpverlening 7 25.641 29.500 14.479 37.550 

Verbreiding evangelie 8 3.263 12.800 4.300 6.800 

Bewustwording 9 20.120 37.000 32.119 27.750 

  

    

Totaal besteed aan doelstelling  49.023 79.300 50.898 72.100 

  

    

Over/tekort  27.394 -5.650 12.974 -2.450 

      

Mutatie in reserves      

Vrij besteedbaar vermogen  -6.464  300  

Reservering Assen Barkasovo  10.212  2.210  

Reservering Winsum Pavshyno  3.524  0  

Reservering Ukraine  -3.262  10.464  

Reservering Arendsnest  15.476  0  

Reservering Huize Lelie  1.808  0  

Reservering Armenhulp  3.600  0  

Reservering website  1.500  0  

Reservering overig  1.000  0  

Totale mutatie  27.394  12.974  
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016 
 

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

Hattem. Het bezoekadres is in Zwolle. 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 

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 drie genoemde doelstellingen van SOP. 

 

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 betaald door de 

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

 

Begroting 2017 

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

begroting 2017 opgesteld. 
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1 Vorderingen 
 31-12-2016 31-12-2015 

 EUR EUR 

Te ontvangen inzake kerstacties 0 134 

Te ontvangen rente 0 53 

 
  

 0 186 

 

De som van de vorderingen per 31-12-2016 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. In het 

voorjaar 2017 heeft het bestuur besloten dit vermogen deels te gebruiken voor extra hulpverlening 

in het zigeunerkamp Barkasovo. Het restant 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 2016 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 2016 opgehaald heeft en 

zal worden gebruikt voor de bouw van een kerk in het kamp Pavshyno. In het voorjaar 2017 is de 

groep voornemens het kerkgebouw in Pavshyno af te bouwen.  

 

Reservering Ukraine 

In de zomer 2015 heeft de stichting een jongerenreis ondersteunt, georganiseerd vanuit de 

Nederlandse Gereformeerde Kerk te Hattem. De groep is toen naar Stefan en Margaretha Bakker van 

de stichting 'Testify to Love' in het centrum Ne felejcs geweest. Destijds is meer geld opgehaald dan 

uitgegeven is. Het overschot wordt op basis besluiten van de werkgroep Ukraine besteed.  

 

Reservering Arendsnest 

Ultimo 2015 heeft het bestuur besloten het project Arendsnest onder haar hoede te nemen. 

Arendsnest betreft een initiatief van Flora Brokaar. Flora kan om gezondheidsredenen zich niet meer 

100% inzetten voor het project. Ds. L. de Graaff uit Heerde is ambassadeur en eerste aanspreekpunt 

inzake project Arendsnest. Children Relief te Krimpen aan de Lek is ook betrokken bij dit project.  
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Per maand wordt een bedrag overgemaakt naar Arendsnest voor de onkosten. In 2016 heeft Children 

Relief maandelijks dit bedrag overgemaakt. De verwachting is dat in 2017 de stichting dit (deels) 

overneemt. Verder zal de stichting zich inzetten voor initiële onderhoudskosten en investeringen 

inzake Arendsnest.  

 

Reservering Huize Lelie 

Vanaf 2011 heeft de stichting “Blijf-van-mijn-lijfhuis” oftewel huize ‘Lelie’ onder haar hoede. De 

reserve betreft voor algemeen onderhoud aan dit huis.  

 

Reservering Armenhulp 

Maandelijks maakt de stichting een bedrag over naar de rekening van ds. Sándor Kóvacs. Sándor 

gebruikt dit geld voor hulpverlening en evangelisatie. Middels deze reserve is dit initiatief voor een 

jaar gewaarborgd.  

 

Reservering website 

In 2016 heeft het bestuur besloten een nieuwe website te implementeren. Middels deze website 

hoopt de stichting meer naamsbekendheid en sponsorbijdragen te krijgen.  

 

Reservering overig 

De reservering overig betreft een reservering voor kleine initiële projecten of uitgaves.  

 

 

4 Kortlopende schulden 

 
 31-12-215 31-12-2015 

 EUR EUR 

   

Nog te betalen rente kosten 0 37 

 
  

 0 37 

 

De som van de schulden per 31-12-2016 zijn kleiner dan 1.000 euro en derhalve niet geactiveerd.  

 

 

5 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 opbrengsten van collecten zijn in 2016 gedaald ten opzichte van begroot en 2015. Dit heeft te 

maken dat in 2016 meerdere collectes ontvangen zijn voor specifieke projecten en zodanig 

verantwoord zijn in de staat van baten en lasten. 

 

De opbrengsten van overige donaties, giften en schenkingen zijn in 2016 gedaald ten opzichte van 

begroot en 2015. De reden hiervan is hetzelfde als bij collecten. 

 

De opbrengsten van inzamelingsacties betreft de kerstkaartenactie 2016. De verantwoorde bate is 

exclusief de sponsoring van 244 euro van een onderneming (dit bedrag is ontvangen en verantwoord 

in 2017). Hiermee ligt deze bate in lijn met 2015.  

 

De opbrengsten van Assen en Winsum betreft baten van acties georganiseerd door de twee groepen.  

 

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

particulieren.  

 

 

 

6 Uitvoeringskosten 
 2016 2015 

 EUR EUR 

   

Druk- en verzendkosten 0 0 

Rente- en bankkosten 73 150 

Overige uitvoeringskosten 267 297 

 
  

Totaal uitvoeringskosten 340 447 

 
  

 

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 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 

 2016 2016 2015 2017 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Salarissen medewerkers Stichting Armenhulp 1.800 1.800 1.800 1.800 

Exploitatie huize Lelie 42 5.000 6.235 500 

Project Arendsnest 1.463 11.000 2.500 5.000 
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Project Assen-West 10.232 0 0 16.750 

Project Winsum 8.257 0 0 3.500 

Project Hattem SCU 2017 0 0 0 5.000 

Project Ukraine 2015 1.631  0 2.500 

Ondersteuning gezinnen en winterhulp 1.200 5.000 0 1.000 

Kledingtransporten 1.016 1.500 1.785 1.500 

Ondersteuning school zigeunerkamp 0 2.500 2.050 0 

Reis- en verblijfkosten bestuur 0 0 109 0 

Project Florence Nightingale (kinderopvang) 0 2.500 0 0 

Uitvoeringskosten 0 200 0 0 

 
    

 25.641 29.500 14.479 37.550 

 
    

 

Maandelijks maakt de stichting een bepaald bedrag over aan ds. Sándor Kóvacs. De helft van dit 

bedrag wordt gebruikt voor hulpverlening en de andere helft voor evangelisatie.  

 

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

verwachting was dat de stichting in 2016 meer geld zou besteden aan Arendsnest. Door de actieve 

betrokkenheid van Children Relief in 2016 zijn deze uitgaven lager dan verwacht.  

 

De kosten inzake Assen-West (Ondersteuning school zigeunerkamp), Winsum, Hattem SCU 2017 en 

Project Ukraine 2015 betreffen de kosten voor de jongerenreizen die deels verantwoord worden als 

hulpverlening en deels als bewustwording.  

 

Gedurende het jaar 2016 zijn door of namens het bestuur reizen ondernomen naar projecten in 

Oekraïne. De bestuursleden betalen zelf hun reis en derhalve zijn de reis- en verblijfkosten in 2016 

nihil.  

 

 

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 

 2016 2016 2015 2017 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Salarissen Stichting Armenhulp 1.800 1.800 1.800 1.800 

Project Arendsnest 1.463 11.000 2.500 5.000 

 
    

 3.263 12.800 4.300 6.800 

 
    

     

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 

 2016 2016 2015 2017 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Bestedingen jongerenreis Assen-West 10.232 24.000 22.119 16.750 

Bestedingen jongerenreis Winsum 8.257 7.000 0 3.500 

Bestedingen jongerenreis Ukraine 2015 1.631 6.000 10.000 2.500 

Bestedingen jongerenreis SCU 2017 0 0 0 5.000 

 
    

 20.120 37.000 32.119 27.750 

 
    

     

In het najaar 2016 is er vanuit de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Assen-West een reis naar 

Barkaszó geweest. De helft van deze kosten betreffen ‘hupverlening’, de andere helft betreft 

‘bewustwording’. De reis- en verblijfkosten zijn betaald door de jongeren zelf. 

 

In het voorjaar 2016 is er vanuit de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Winsum een reis naar 

Pavshyno geweest. De helft van deze kosten betreffen ‘hupverlening’, de andere helft betreft 

‘bewustwording’. De reis- en verblijfkosten zijn betaald door de jongeren zelf. 

 

In de zomer 2015 is er vanuit de NGK Ontmoetingskerk te Hattem. Destijds is er meer geld opgehaald 

dan uitgegeven. Een deel daarvan is in 2016 gebruikt voor het beoogde doel.  

 

De verwachting is dat in de zomer 2017 vanuit de NGK Ontmoetingskerk te Hattem een reis gaat naar 

het project Arendsnest onder de noemer SCU 2017.  

 

 


