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Jaarverslag 2008  
 
Vastgesteld te Rijsenhout, 27 juli 2009 
 

1 Bestuursverslag 
 
1.1 Algemeen 
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2008 van Stichting Werkgroep Oost-Europa, gevestigd in 
Nieuw-Vennep, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Am-
sterdam onder nummer 34119601. Het initiatief voor Werkgroep Oost-Europa is in 1996 genomen, 
en kort daarna zijn de activiteiten aangevangen. Op 26 juli 1999 is de Stichting in het leven geroe-
pen en zijn de statuten vastgesteld. 
Per 1 januari 2008 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Be-
ogende Instelling). 
 
Gegevens van het secretariaat (gewijzigd per 01-01-2009): 
Dhr. M. van den Heuvel 
Rijshornstraat 110 
1435 HJ  Rijsenhout 
Tel: 0297-347472 
E-mail: mheuvelpol@kpnplanet.nl 
 
1.2 Doelstelling 
We willen onze talenten inzetten voor en met mensen in Oost-Europa op plaatsen waar men op 
eigen kracht niet in staat is huisvesting en onderkomen te realiseren op een niveau waarbij goed 
gewerkt, gezorgd en opgeleid kan worden. 
 
Deze doelstelling is in het ver-
slagjaar vooral concreet ge-
maakt door het vervolg van de 
bouwactiviteiten aan het ge-
zondheidscentrum in Gaiceana. 
Deze plaats ligt binnen een clus-
ter van zes dorpjes in het oosten 
van Roemenië, in één van de 
meest achtergestelde gebieden 
in het land. 
 
Maar liefst 7 “nieuwe” vrijwilli-
gers maakten in 2008 via onze 
Stichting voor het eerst kennis 
met het uitvoeren van bouw-
werkzaamheden aan een project 
in Oost-Europa. 
 
Door het toetreden van Henny Duivenvoorden werd de in het Jaarverslag 2007 geuite wens vervuld 
van versterking en uitbreiding op het gebied van bouwkundige organisatie en projectleiding. 
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1.3 Samenwerking 
De samenwerking met Asociatia Betania, in 1995 opgericht als Roemeense tegenhanger van de 
Nederlandse Stichting HCR1 (Sommelsdijk), geleid door directeur/coördinator André Muit en geves-
tigd in Bacau, verliep ook dit jaar bijzonder prettig. 
 
Na oplevering van het gezondheidscentrum zal Asociatia Betania praktische en organisatorische 
ondersteuning leveren aan de Gemeente Gaiceana, die het centrum zal exploiteren. 
 
1.4 Bestuur 
We prijzen ons gelukkig met de nieuwe secretaris, Marius van den Heuvel, die in 2008 door Joop 
Buis is ingewerkt, en per 01-01-2009 zijn taak heeft overgenomen. De samenstelling van het be-
stuur van Stichting Werkgroep Oost-Europa is daarmee als volgt: 
 
Voorzitter:   Dhr. J.I. van Baal     
Secretaris:  Dhr. M. van den Heuvel 
Lid:   Mevr. M.J. van Gameren-Vlastuin 
Lid:   Dhr. J. Klootwijk 
Penningmeester: Dhr. L. van der Stelt 
 

2 Werkzaamheden 
 
2.1 Project Gezondheidscentrum Gaiceana 
In 2008 ging bijna al onze aandacht, tijd en energie naar dit project, waarvoor in de herfst van 2006 
de fundering was gestort. Reeds eind september 2007, voor het invallen van de winter, konden we 
tevreden vaststellen dat het pand wind- en waterdicht was. 
 
Nadat weer een materiaaltransport was voltooid zijn in de 
periode van 29 maart t/m 10 mei 2008 drie aansluitende 
werkgroepen afgereisd, en is hard gewerkt aan het plaatsen 
van wanden en plafonds, het tegelwerk en de elektrische in-
stallatie. Gezien de vele vierkante meters wand- en vloerop-
pervlak is hierbij veel en dankbaar gebruik gemaakt van Roe-
meense hulp. 
 
Een wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp 
was een aanpassing bij de indeling van de bovenverdieping. 
We hebben in overleg met de gemeente Gaiceana besloten 
het woongedeelte daar wat groter te maken, en het archief- 
en opslaggedeelte kleiner. Ook zijn dakramen toegevoegd 
voor een betere lichtinval. 
 
Gedurende zes weken in het najaar, van 6 september t/m 18 
oktober, is door drie groepen vooral de afwerking van wanden 
en plafonds, het overige schilderwerk en de completering van 
de (houtgestookte) CV-installatie ter hand genomen. Grote 
opluchting toen de verwarming prima bleek te werken… 
Dit was van groot belang voor het bereiken van ons doel om 
de benedenverdieping zover gereed te krijgen dat de apo-
theek in de winterperiode in gebruik kon worden genomen! 
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Ook in 2008 is weer veel steun ondervonden van Magdalena Cheta, directrice van de school in Gai-
ceana. Door haar kennis van de Engelse taal, van de verhoudingen in het dorp, maar ook de be-
schikking over een computer met (in die regio zeldzame) internet-aansluiting, werd de communicatie 
in veel opzichten een stuk gemakkelijker! 
 
2.2 Fondsenwerving 
Uiteraard is ook in 2008 weer veel werk verzet om de benodigde fondsen voor de bouw van het 
gezondheidscentrum te werven. Dit had ook te maken met hogere bouwkosten vanwege de ge-
noemde aanpassing van de bovenverdieping. 
Dankzij de acceptatie van de (tussentijdse) rapportage van inzamelingsactiviteiten, vereist door o.a. 
de NCDO2, werden toegezegde forse financiële bijdragen ook daadwerkelijk op onze bankrekening 
bijgeschreven. 
 
Gelukkig konden we ook nu weer rekenen op de steun van trouwe donateurs, maatschappelijke en 
kerkelijke organisaties, sponsors en andere betrokkenen. Opvallend en verrassend waren de giften 
namens bewoners van enkele zorginstellingen (Horizon en SEIN3 Cruquiushoeve, beide gevestigd 
in Hoofddorp), en de bijzonder royale bijdrage uit de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt en 
veiling van de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep. 
 
Toch was het af en toe best weer spannend of de benodigde fondsen tijdig beschikbaar zouden zijn. 
 
2.3 Publiciteit 
Bij diverse gelegenheden, zoals in de hierboven genoemde zorgcentra, is verteld en gepresenteerd 
wat ons beweegt, en waar de ingezamelde gelden aan worden besteed. Aan het eind van het jaar is 
een Nieuwsbrief uitgegeven, naast de website www.swoenv.nl een opvolger van het jaarlijkse ma-
gazine “Samen Bouwen“ dat we in het verleden verspreidden. 
Toch merken we dat de persoonlijke contacten en mond-tot-mondreclame het meest effectief zijn. 
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3 Financiën 
 
3.1 Balans 
 

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008
ACTIVA PASSIVA
Financieel:
Bestuurrekeningen € 5.840,91 € 5.398,51 Eigen vermogen € 9.908,30 € 8.730,19
Spaarrekening € 5.240,41 € 27,25 Vreemd vermogen € 6.000,00 € 0,00
Kas € 2.141,82 € 422,11

Materieel: € 2.685,16 € 2.882,32

€ 15.908,30 € 8.730,19 € 15.908,30 € 8.730,19
 
3.2 Staat van baten en lasten 2008 
 
BATEN LASTEN

Gezondheidscentrum Gaiceana
Giften vaste donateurs € 868,48 Bouwmaterialen € 33.791,01
Giften deelnemers € 1.964,84 Vergoeding hulp projectland € 1.639,24
Giften bedrijven € 2.000,00 Transport, logistiek € 120,95
Giften kerken € 6.738,00 Reis en verblijf werkreizen € 16.076,87
Giften maatschappelijke organ. € 1.164,28
Giften particulieren € 20.058,80
Deelnemersbijdrage werkreizen € 3.132,00
Subsidie NCDO Matra/KPA € 14.030,00
Speciale acties € 1.671,07

Overig
Ontvangen rente € 43,66 Gereedschap € 734,19

Publiciteit € 91,63
Organisatie € 635,01

€ 51.671,13 € 53.088,90

Saldo baten en lasten -€ 1.417,77
 
 
3.3 Toelichting 
In de balans is op de in 2007 aangeschafte container en gereedschappen 20% afgeschreven, en is 
de waarde van het in 2008 aangeschafte gereedschap toegevoegd. De kortlopende interne, rente-
loze lening als vreemd vermogen is afgelost per 1 mei 2008. 
Omdat inkomsten en uitgaven gedurende het gehele jaar vrijwel parallel liepen was het gemiddelde 
saldo op de Spaarrekening laag, en daarmee ook de hierop ontvangen rente. 
In het verslagjaar is 1,4% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. 
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4 Plannen 
 
In april 2009 willen we het gezondheidscentrum in Gaiceana afbouwen en opleveren waarna het 
pand ook volledig in gebruik genomen kan worden. 
 
Uiteraard zullen we intensief moeten nadenken over eisen en wensen aan een volgend project, 
passend bij onze doelstellingen. Gezien de positieve ervaringen ligt het voor de hand om daarbij als 
eerste met Asociatia Betania te overleggen, maar andere mogelijkheden sluiten we zeker niet uit. 
Dit heeft ook te maken met de economische crisis die in de tweede helft van 2008 steeds duidelijker 
merkbaar werd. Helaas hebben we de indruk dat die toch weer extra hard toeslaat in de achterge-
stelde regio’s waar wij onze projecten uitvoeren. 
Asociatia Betania heeft veel last van het feit dat de broodnodige fondsen vanuit de Roemeense 
overheid afnemen, of veel later ter beschikking worden gesteld. 
 
In zo’n situatie is een zorgvuldige afweging bij de selectie van een nieuw project, een grondige voor-
bereiding, en dus geduld van extra groot belang. 
Voor ons gevoel staat dat toch wat op gespannen voet met onze doelstelling….  
 
                                            
1 HCR = Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië 
2 NCDO = Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling 
3 SEIN = Stichting Epilepsie Instellingen Nederland 


