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Jaarverslag 2009 
 

Vastgesteld te Rijsenhout, 17 september 2010 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2009 van Stichting Werkgroep Oost-Europa, gevestigd 

te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Am-

sterdam onder nummer 34119601. Het initiatief voor de werkgroep is in 1996 genomen, en kort 

daarna zijn de activiteiten gestart. Op 26 juli 1999 is de Stichting in het leven geroepen en 

zijn de statuten vastgesteld. 

Per 1 januari 2008 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). 

 

Gegevens van het secretariaat: 

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, waarbij vooral de belangen van de jeugd voorop 

staan. 

Deze doelstelling is in het verslagjaar vooral 

concreet gemaakt door de afbouw en ople-

vering van het gezondheidscentrum te Gai-

ceana in het oosten van Roemenië, in één van 

de meest achtergestelde gebieden in het 

land. 

Tevens hebben wij in de herfst renovatie-

werkzaamheden uitgevoerd aan de huizen 

die Asociatia Betania gebruikt voor hun 

“Kamertrainingen”, in Bacau. Dit project 

biedt een stabiele plek, onderdak, begelei-

ding en opleiding voor jongvolwassenenen die 

vanuit een probleemsituatie komen. 
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1.3 Samenwerking 

De samenwerking met Asociatia Betania, in 1995 opgericht als Roemeense tegenhanger van de 

Nederlandse Stichting HCR (Hulpverlening door Christenen in Roemenie), geleid door direc-

teur/coördinator André Muit en gevestigd in Bacau, verliep ook dit jaar bijzonder prettig. 

Tijdens een bezoek, in juni, van drie van onze mensen aan Roemenië en Oekraïne zijn ook de 

contacten met enkele “oude bekenden” weer aangehaald: Istvan Szabo, directeur van het Dor-

cas Children’s Home in Tirgu-Mures (in 1997 ons eerste project!) dat haar 10-jarig bestaan 

vierde, en Jozsef Batori waarmee we tussen 2001 en 2005 nauw hebben samengewerkt tijdens 

de bouw van het gemeenschapshuis en de school voor de zigeunergemeenschap in Szürte. 
 
1.4 Bestuur 

In november hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van Jan van Baal, sinds sep-

tember 2001 onze voorzitter. Wij zullen Jan, de wijze waarop hij leiding gaf als voorzitter met 

kennis en humor, maar bovenal als mens en vriend erg missen. 

Gelukkig hebben wij Bart van Gameren bereid gevonden de taak van voorzitter op zich te ne-

men. Wij heten Bart van harte welkom in ons midden en wensen hem veel succes! 

De samenstelling van het bestuur is per 01-01-2010 als volgt: 

 

Voorzitter:   Dhr. B.B. van Gameren 

Secretaris:  Dhr. M. van den Heuvel 

Penningmeester: Dhr. L. van der Stelt 

Lid:   Mevr. M.J. van Gameren-Vlastuin 

Lid:   Dhr. J. Klootwijk 

 

2 Werkzaamheden 

 

2.1 Project Gezondheidscentrum Gaiceana 

Onder grote belangstelling heeft op 24 april 2009 de officiële en feestelijke opening plaatsge-

vonden van het in Gaiceana gebouwde gezond-

heidscentrum. Naast de plaatselijke bevolking 

en vertegenwoordigers van de overheid waren 

ook een flink aantal van onze leden aanwezig. 

De apotheek was reeds in gebruik genomen. 

Kort daarna is ook de tandarts aangesteld, en 

met haar praktijk begonnen. Spoedig volgde 

ook de huisartsenpraktijk, en daarbij het ge-

bruik van de ziekenzaal. 

Wij kunnen terugblikken op een fantastische 

tijd in Gaiceana, en trots zijn op het daar 

door ons gerealiseerde gebouw! 
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2.2 Verkennend bezoek aan Transkarpaten 

De ontvangen uitnodiging om op 20 juni aanwezig te zijn bij de viering van het 10-jarig jubileum 

van het Dorcas Children’s Home in Tirgu-Mures (Roemenië) werd tevens aangegrepen om moge-

lijke nieuwe projecten in de omgeving van het ons bekende Szürte (Oekraïne) te verkennen. 

Theo Bakker, Dirk jan van den Heuvel en Wim Hoogkamer hebben de volgende kandidaat-

projecten bezocht: 

- Tyachev: renovatie woonhuis “Parasolka” t.b.v. begeleid wonen, leren  en werken voor ca. 24 

jongvolwassenen met een handicap 

- Holmci: nieuwbouw van een medische post annex oecumenische kerkzaal 

- Rát: uitbreiding jeugdvakantiecentrum van de regionaal samenwerkende kerken 

De opgedane ervaringen en uitgebrachte adviezen zijn gebruikt bij het komen tot een project-

voorstel voor 2010. 

 

2.3 Renovatiewerkzaamheden Bacau 

Omdat we nog geen nieuw project hadden, 

hebben wij in het najaar onderhoudswerk-

zaamheden uitgevoerd bij Asociatia Betania in 

Bacau. Twee ploegen (totaal 7 man) zijn ieder 

twee weken bezig geweest met diverse klus-

sen, tot volle tevredenheid van André Muit en 

zijn team. 

 

2.4 Fondsenwerving 

Bij de in 2009 gedane uitgaven voor de afbouw 

van het gezondheidscentrum waren geen ver-

rassingen, en zo kon dit grote project ook fi-

nancieel tot een goed einde worden gebracht. 

Voorwaar complimenten voor de penningmeester en de projectleider. 

Door de goed verzorgde eindrapportage werden ook de resterende toegezegde financiële bij-

dragen vlot op onze bankrekening bijgeschreven. 

Gelukkig konden we ook in 2009 weer rekenen op de steun van trouwe donateurs, maatschappe-

lijke en kerkelijke organisaties, sponsors en andere betrokkenen. Zelfs in de “projectloze” pe-

riode halverwege het jaar werden we verrast door ruimhartige giften ter gelegenheid van en-

kele bedrijfs- en huwelijksjubilea. 

 

2.5 Publiciteit 

Bij diverse gelegenheden hebben wij ons kunnen presenteren en hebben wij kunnen laten zien 

waar de ingezamelde gelden aan worden besteed. Aan het eind van het jaar is een nieuwsbrief 

uitgegeven en ook staat er informatie op onze website www.swoenv.nl . 

Toch merken we steeds weer dat de persoonlijke contacten en mond-tot-mond reclame het 

meest effectief zijn. 
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2009

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 5.398,51 € 5.734,53 Eigen vermogen € 8.730,19 € 22.463,09

Spaarrekening € 27,25 € 14.041,34 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00

Kas € 422,11 € 261,11

Materieel: € 2.882,32 € 2.426,11

€ 8.730,19 € 22.463,09 € 8.730,19 € 22.463,09

 

3.2 Staat van baten en lasten 2009 

 
BATEN LASTEN

Gezondheidscentrum Gaiceana

Giften vaste donateurs € 1.170,98 Bouwmaterialen € 4.057,22

Giften deelnemers € 2.375,00 Reis en verblijf werkreizen € 3.580,95

Giften bedrijven € 4.469,00

Giften kerken € 6.944,54 Bezoek Oekraïne en Roemenië

Giften maatschappelijke organ. € 1.061,77 Gift Children's Home Tg Mures € 400,00

Giften particulieren € 5.433,45 Reis en verblijf € 1.324,49

Deelnemersbijdrage werkreizen € 2.436,00

Subsidie NCDO Matra/KPA € 2.556,00 Huizen Kamertraining Bacau

Speciale acties € 165,00 Reis en verblijf werkreizen € 1.954,15

Ontvangen rente € 20,10 Overig

Gereedschap € 120,25

Publiciteit € 44,03

Organisatie € 961,64

€ 26.631,84 € 12.442,73

Saldo baten en lasten € 14.189,11
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3.3 Toelichting 

In de balans is op de in 2007 en 2008 aangeschafte container en gereedschappen opnieuw 20% 

afgeschreven, en is de waarde van het in 2009 aangeschafte gereedschap toegevoegd. 

In het verslagjaar is 3,8% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. Dit 

percentage is hoger dan in voorgaande jaren (1,4% in 2008, 1,6% in 2007), vooral omdat een 

schadebedrag van € 342,32 aan een Roemeense huurauto is inbegrepen in de organisatiekosten. 

Zonder deze kleine tegenvaller zou het 2,5% zijn geweest. 

 

4 Plannen 

 
Na het beschouwen van de diverse voorstellen, en het vergaren van aanvullende informatie, 

hebben we eind 2009 besloten de uitbreiding van het jeugdvakantiecentrum in Rát (Oekraïne) 

als nieuw project te selecteren. Daardoor ontstaat de mogelijkheid aanzienlijk meer kinderen 

uit de wijde omgeving een leuke vakantie te bezorgen. 

Dit project zullen wij samen met de ons bekende Jozsef Batori, als vertegenwoordiger van de 

Reformed Church of sub-Carpathian Ukraine (RCCU), in het voorjaar van 2010 gaan uitvoeren. 

De benodigde financiële ruimte is hiervoor beschikbaar. 

We zijn blij dat we weer een project hebben kunnen vinden dat aansluit bij onze doelstelling, 

n.l. zoveel mogelijk betekenen voor kansarme jeugd. 

 

 


