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Jaarverslag 2010 
 

Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 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 be-

langen van de jeugd voorop staan. 

Deze doelstelling is in het verslag-

jaar vooral concreet gemaakt door 

de uitbreiding van een jeugdvakan-

tiecentrum in Rát (Oekraïne). 

 

Daarnaast is een nieuw project, 

voor uitvoering in 2011, geselec-

teerd: de bouw van een dagactivi-

teitencentrum voor de opvang van 

jong-gehandicapten in Bacau (Roe-

menië). 
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1.3 Samenwerking 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de ingrijpende verbouwing van het jeugdvakantie-

centrum in Rát, was onze contactpersoon een oude bekende, nl. Jozsef Batori. Hij vertegen-

woordigt de Reformed Church of sub-Carpathian Ukraine (RCCU). We kenden hem al uit de pe-

riode tussen 2001 en 2005, toen de bouw van het gemeenschapshuis en de school voor de zi-

geunergemeenschap in het nabijgelegen Szürte door ons is gerealiseerd. De samenwerking ver-

liep goed, en zoals verwacht na de eerder opgedane ervaringen. 

 

Ook Asociatia Betania, geleid door directeur/coördinator André Muit en gevestigd in Bacau, 

onder wiens hoede het voor 2011 gekozen project gaat worden uitgevoerd, kennen we al van 

eerdere projecten. 
 
1.4 Bestuur 

Al vele jaren actief als vrijwilliger binnen onze organisatie, zowel voor PR- en fondswerving-

activiteiten als deelnemend aan de werkreizen, is per 15 november Hans de Jong toegetreden 

tot het bestuur.  

De samenstelling daarvan is per 01-01-2011 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 

Lid:   Dhr. J.F.G. de Jong 

 

2 Werkzaamheden 

 

2.1 Project Jeugdvakantiecentrum Rát 

In het voorjaar hebben twee op-

eenvolgende groepen van elk vijf 

vrijwilligers gewerkt aan het ver-

groten van de bovenverdieping van 

het gebouw. 

De capaciteit is daarmee toegeno-

men van 60 naar 90 kinderen die 

gelijktijdig onderdak geboden kan 

worden. Volgens afspraak was bij 

aanvang de bestaande dakconstruc-

tie al door lokale betrokkenen ge-

sloopt. 
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Hoewel je bij dit soort verbouwingen van tevoren niet weet wat je wellicht aan verrassingen 

tegenkomt, verliepen de werkzaamheden in alle opzichten bijzonder voorspoedig. 

Na ons vertrek is de afwerking aan de binnenzijde door de lokale bevolking ook zeer voortva-

rend ter hand genomen. Aansluitend daarop, in juni reeds, konden al aanzienlijk meer kinderen 

dan voorheen van een leuke vakantie genieten! 

In het najaar zijn nog twee 

vrijwilligers afgereisd om in 

het nieuwe gedeelte centra-

le verwarming aan te leggen. 

Hiermee kan het pand ook in 

de winter gebruikt worden 

voor jeugdactiviteiten, maar 

bijvoorbeeld ook voor ver-

gaderingen of congressen. 

 

Wij kunnen terugblikken op 

een mooie tijd in Rát, waar-

bij specifiek genoemd dient 

te worden de voortreffelij-

ke verzorging van de maal-

tijden! 

 

2.2 Fondsenwerving 

Ook in 2010 mochten we weer rekenen op de steun van trouwe donateurs, maatschappelijke en 

kerkelijke organisaties, sponsors en andere betrokkenen. Echter, een gevolg van het verande-

rend overheidsbeleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is dat geen subsidie meer 

kan worden aangevraagd via NCDO. We zijn daarom begonnen om de mogelijkheden te inventa-

riseren voor bijdragen uit private fondsen, via de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). 

 

Een prachtig succes was het organiseren van het concert dat het Poolse jongerenorkest Young 

Cracow Philharmonic heeft gegeven met het koor Trumpets of the Lord, op 19 november. 

Een met 500 bezoekers uitverkocht huis in de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep, een uit-

stekende sfeer, met muziek en zang van hoge kwaliteit, en bovendien een fantastische op-

brengst (€ 5.000,-) ten goede van ons werk was het resultaat! 

 

2.3 Publiciteit 

Bij diverse gelegenheden hebben wij ons kunnen presenteren, en laten zien waar de ingezamel-

de gelden aan worden besteed. 

In februari is een nieuwsbrief uitgegeven, en een actie om onze website www.swoenv.nl bij te 

werken en overzichtelijker te maken, is in gang gezet. 
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2009 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 5.734,53 € 6.622,87 Eigen vermogen € 22.463,09 € 16.049,23

Spaarrekening € 14.041,34 € 7.121,55 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00

Kas € 261,11 € 168,71

Materieel: € 2.426,11 € 2.136,10

€ 22.463,09 € 16.049,23 € 22.463,09 € 16.049,23

 

3.2 Staat van baten en lasten 2010 

 
BATEN LASTEN

Jeugdvakantiecentrum Rát

Giften vaste donateurs € 1.222,62 Bouwmaterialen € 20.403,15

Giften deelnemers € 2.757,18 Vergoeding hulp projectland € 778,49

Giften bedrijven € 1.500,00 Transport, logistiek € 559,44

Giften kerken € 7.455,00 Reis en verblijf werkreizen € 4.714,70

Giften maatschappelijke organ. € 470,00

Giften particulieren € 4.164,11

Deelnemersbijdrage werkreizen € 1.516,00 Dagactiviteitencentrum Bacau

Bouwmaterialen € 3.522,40

Speciale acties € 5.578,07

Ontvangen rente € 80,21 Overig

Gereedschap € 195,21

Publiciteit € 222,89

Organisatie € 470,76

€ 24.743,19 € 30.867,04

Saldo baten en lasten -€ 6.123,85
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3.3 Toelichting 

Het prachtige resultaat van het hierboven genoemde concert is opgenomen in de post “speciale 

acties”. De ongekend hoge opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt en veiling van de Gerefor-

meerde Kerk in Nieuw-Vennep betekende ook een flinke meevaller voor onze organisatie. Een 

bedrag van maar liefst € 7.455,- viel ons werk ten deel. 

Hoewel het overgrote deel van de uitgaven bestemd was voor het project in Rát, zijn aan het 

eind van het jaar ook de eerste materialen voor het nieuwe project in Bacau aangeschaft. Dit 

betreft de gevelstenen, een bedrag van € 3.522,40. 

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

afgeschreven, en is de waarde van het in 2010 aangeschafte gereedschap toegevoegd. 

In het verslagjaar is 2,8% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie 

4 Plannen 

Na het beoordelen van diverse voorstellen, hebben we besloten de bouw van een dagactivitei-

tencentrum voor jong-gehandicapten in Bacau (Roemenië) als nieuw project te selecteren. Voor 

de beoogde leeftijdscategorie (ca. 14 – 24 jaar) bestaat een dergelijke voorziening op dit mo-

ment nog niet in die stad, wat het project uniek maakt. De activiteiten zullen worden afge-

stemd op de individuele capaciteiten van de betrokkenen. 

Het centrum zal worden geëxploiteerd door de Roemeense organisatie Asociatia Betania, waar-

voor Stichting Werkgroep Oost-Europa sinds 2006 al drie bouw- en renovatieprojecten heeft 

uitgevoerd. Als alles volgens plan verloopt, zullen we in april 2011 met de bouw beginnen. 

We zijn dankbaar dat we opnieuw een project hebben kunnen vinden dat zo goed aansluit bij 

onze doelstellingen! 
 


