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Jaarverslag 2011 
 

Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 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. 

Stichting Werkgroep Oost-Europa is 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 opge-

leid kan worden, waarbij vooral 

de belangen van de jeugd voorop 

staan. 

Deze doelstelling is in het ver-

slagjaar vooral concreet gemaakt 

door de realisatie van een dagac-

tiviteitencentrum voor jongge-

handicapten (leeftijd 14-24 jaar) 

in Bacau (Roemenië). 

Daarnaast is een nieuw project, 

voor uitvoering in 2012, geselec-

teerd: de bouw van een kaasma-

kerij op een zorgboerderij in 

Gagesti (Roemenië). 
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1.3 Samenwerking 

Net als bij eerdere projecten die we met Asociatia Betania, geleid door directeur/coördinator 

André Muit, hebben gerealiseerd, verliep ook tijdens de bouw van het dagactiviteitencentrum 

de samenwerking met deze organisatie weer bijzonder prettig. 

 

Met de Stichting Noi si Voi, geleid door Hannah Smit, die de zorgboerderij onder haar hoede 

heeft waar we het voor 2012 gekozen project willen gaan uitvoeren, hebben we reeds eerder 

kennis gemaakt. We hebben vertrouwen in een vruchtbare samenwerking! 
 
1.4 Bestuur 

Wij prijzen ons gelukkig met de nieuwe projectleider Henny Duivenvoorden, die de laatste ja-

ren door Co Klootwijk, onze projectleider vanaf de start, is ingewerkt en per 1 januari 2012 

zijn taak heeft overgenomen. 

De samenstelling van het bestuur is per 01-01-2012 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 

Projectleider: Dhr. H.C.M. Duivenvoorden 

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

 

2 Werkzaamheden 

2.1 Project Dagactiviteitencentrum Bacau 

Nadat een Roemeense aan-

nemer het terrein bouwrijp 

had gemaakt en de funde-

ring gelegd, zijn de werk-

zaamheden door zes groe-

pen van 4 á 5 vrijwilligers 

in het voor- en najaar van 

2011 uitgevoerd. 

In de zomermaanden heb-

ben de Roemenen de af-

werkvloer gemaakt, en de 

riolering en waterleiding 

buiten aangelegd en aange-

sloten. In die periode is 

ook de bestrating rondom het pand verzorgd. De indeling van het rolstoelvriendelijke gebouw 

bestaat uit twee grote lokalen, een keuken, doucheruimte, toiletten en bergruimte. 
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Op 28 oktober 2011 is het pand officieel geopend. 

Als vertegenwoordigster van de vele mensen ach-

ter de schermen knipte Cathrien Klootwijk het lint 

door. Echtgenoot Co, in 1996 mede-initiatiefnemer 

van de oprichting Werkgroep Oost-Europa onthul-

de een plaquette met de tweetalige tekst “Ge-

bouwd voor jullie toekomst! / Construit pentru 

viitorul vostru!” 

Verrassend was een ontmoeting met de Neder-

landse ambassadeur in Roemenië, die persoonlijk 

haar belangstelling voor ons werk toonde. 

 

De begin 2012 gestarte activiteiten in het centrum zijn afgestemd op de individuele capacitei-

ten van de jongeren, met als doel dat zij zich nuttig gaan voelen en een plek in de maatschappij 

vinden. Wij kunnen terugblikken op een mooie tijd in Bacau! 

 

2.2 Fondsenwerving 

Ook in 2011 mochten we weer rekenen op 

de steun van trouwe donateurs, maat-

schappelijke en kerkelijke organisaties, 

sponsors en andere betrokkenen. 

Zoals aangekondigd in het jaarverslag 

2010, zijn voor de realisering van het 

project Dagactiviteitencentrum Bacau 

bijdragen aangevraagd uit vermogens-

fondsen, geselecteerd uit de Fondsen-

Disk van de Vereniging van Fondsen in 

Nederland (FIN). 

 

2.3 Publiciteit 

Bij diverse gelegenheden hebben wij ons 

kunnen presenteren, en laten zien waar 

de ingezamelde gelden aan worden be-

steed. 

 

In februari is een nieuwsbrief uitgege-

ven, en een actie om onze website 

www.swoenv.nl bij te werken en overzich-

telijker te maken, is in gang gezet. 
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2010 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 6.622,87 € 997,86 Eigen vermogen € 16.049,23 € 8.588,12

Spaarrekening € 7.121,55 € 4.065,60 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00

Kas € 168,71 € 669,76

Debiteuren € 0,00 € 900,01

Materieel: € 2.136,10 € 1.954,89

€ 16.049,23 € 8.588,12 € 16.049,23 € 8.588,12

 

3.2 Staat van baten en lasten 2011 

 
BATEN LASTEN

Dagactiviteitencentrum Bacau

Giften vaste donateurs € 1.119,00 Bouwmaterialen € 50.036,61

Giften deelnemers € 6.325,28

Giften bedrijven € 1.050,00 Transport, logistiek € 241,40

Giften kerken € 3.934,00 Reis en verblijf werkreizen € 9.049,35

Giften maatschappelijke organ. € 1.157,61

Giften particulieren € 7.555,00

Giften vermogensfondsen € 27.000,00

Deelnemersbijdrage werkreizen € 2.268,00 Overig

Speciale acties € 1.994,00 Gereedschap € 246,01

Publiciteit € 181,42

Ontvangen rente € 44,05 Organisatie € 872,06

€ 52.446,94 € 60.626,85

Saldo baten en lasten -€ 8.179,91
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3.3 Toelichting 

Om de bouw van het dagactiviteitencentrum te bekostigen, is met succes een aanvraag voor 

een bijdrage ingediend bij enkele Nederlandse vermogensfondsen. Een prachtige opbrengst van 

€ 27.000,- was het resultaat. Ook opvallend is het hoge bedrag (€ 6.325,28) uit giften van 

deelnemers; diverse betrokkenen vierden in 2011 een huwelijks- of arbeidsjubileum, en vroegen 

ter gelegenheid daarvan hun familie, vrienden en relaties een gift aan onze Stichting te doen. 

We constateren dat financiële giften door bedrijven nog steeds afnemen (€ 1.050,- in 2011, 

was € 1.500,- in 2010, en € 4.469,- in 2009). De economische tegenwind speelt ons hier parten. 

Daar staat wel tegenover dat er nog steeds ruimhartige sponsoring plaatsvindt door het ver-

strekken van korting bij de aanschaf van materialen, en bij transport naar het projectland. 

 

In de balans is op de in voorgaande jaren aangeschafte container en gereedschappen opnieuw 

20% afgeschreven, en is de waarde van het in 2011 aangeschafte gereedschap toegevoegd. 

In het verslagjaar is 2,0% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. 

4 Plannen 

Na het beoordelen van diverse voorstellen, hebben we besloten in 2012 een bijdrage te gaan 

leveren aan het realiseren van een kaasmakerij op een zorgboerderij in Gagesti (Roemenië). 

 

Deze zorgboerderij, 

waar verstandelijk 

gehandicapte jongeren 

dagbesteding vinden 

en eenvoudige werk-

zaamheden verrichten, 

wordt gerund door de 

Nederlands / Roe-

meense stichting Noi 

si Voi (dit betekent 

“wij en jullie”). 

 

In het najaar van 2012 

willen we naar Gagesti 

afreizen.  

We zijn dankbaar dat 

we opnieuw een pro-

ject hebben kunnen 

vinden dat zo goed 

aansluit bij onze doel-

stellingen! 


