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Jaarverslag 2012 
 

Vastgesteld te Rijsenhout, 4 juni 2013 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2012 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 opgeleid kan 

worden, en vooral de belangen van de 

jeugd voorop staan. 

 

Deze doelstelling is in het verslagjaar 

concreet gemaakt door de realisatie 

van een kaasmakerij op een zorgboer-

derij in Gagesti ( (Roemenië). 

 

Daarnaast is een nieuw project, voor 

uitvoering in 2013, geselecteerd: de 

verbouwing van een pand in Tintareni 

(Moldavië), om naschoolse opvang en 

zomerkampen te kunnen organiseren 

voor kinderen uit ontwrichte gezinnen. 

mailto:mheuvelpol@kpnplanet.nl
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1.3 Samenwerking 

De kaasmakerij was het eerste dat we uitvoerden met Noi si Voi, op de projectlocatie geleid 

door Hannah Smit. We hebben veel respect voor alles wat Noi si Voi tot nu toe heeft bereikt, 

en de wijze waarop de zorgboerderij in Gagesti functioneert. 

Voor ons was het een nieuwe ervaring om mid-

den in zo’n bijzondere entourage bouwactivitei-

ten uit te voeren. De cliënten van de zorgboer-

derij, met ieder zijn/haar eigen geschiedenis, 

karakter en soms ”gebruiksaanwijzing”, droegen 

op eigen wijze hun steentje bij aan de tot-

standkoming van hun toekomstige werkomge-

ving. 

Uiteraard ging dit gepaard met veel handen- en 

voetentaal. Dat geeft ons een goed gevoel, en 

vertrouwen dat we veel “eer van ons werk" krij-

gen wanneer de kaasmakerij daadwerkelijk in 

gebruik zal zijn genomen!  

 
 

1.4 Bestuur 

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd, en per 01-01-2013 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 Kaasmakerij Gagesti 

Tussen 26 augustus en 7 oktober 2012 hebben drie “werkreizen” plaatsgevonden, waarbij el-

kaar afwisselende teams (van 3 en 4 personen) voor een periode van 14 dagen naar Roemenië 

afreisden om aan het gebouw te werken. 

De eerste groep had zich tot doel gesteld om alle wanden gereed te krijgen voor het betege-

len, inclusief het (als vervelend klusje bekend staande…) aanbrengen van de afdichtingen van 

de wand-vloeraansluitingen. 

 

Een nieuwsgierige toeschouw(st)er… 
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Cruciaal voor een ruimte waar zuivelproductie gaat plaatsvinden, is de kwaliteit van het tegel-

werk. Mede door gebruik van de modernste materialen voor het verlijmen en afdichten verliep 

deze klus - uitgevoerd door de tweede 

groep - voorspoedig. 

De productieruimte, opslagruimte en 

de entree (tevens geschikt als winkel-

tje) voldoen op deze manier aan de 

EU-eisen die hieraan op het gebied van 

hygiëne gesteld worden. 

Naast het aanleggen van de elektri-

sche installatie en het bouwen van de 

luifel bij de hoofdingang, heeft de 

derde groep nog diverse puntjes op de 

i gezet, zoals het afhangen van de 

deuren en klein schilderwerk. 

 

Omdat tegen het einde meestal nog enkele (onvermij-

delijke?) probleempjes moeten worden opgelost, wordt 

van de laatste groep in het algemeen enig extra impro-

visatievermogen verwacht. Het aanbrengen van een 

stofwerende wand tussen de geitenstal en de ruimte 

boven de kaasmakerij behoorde daartoe… 

 

Het plaatsen van het centrale verwarmingssysteem is 

uitbesteed aan een lokale installateur, waarmee even-

tuele problemen met de goedkeuring door het gasbe-

drijf ook meteen voorkomen worden. 

 

2.2 Fondsenwerving 

Ook in 2012 mochten we weer rekenen op de steun van trouwe donateurs, maatschappelijke en 

kerkelijke organisaties, sponsors en andere betrokkenen. 

Voor de realisering van het project Kaasmakerij Gagesti zijn bijdragen aangevraagd uit ver-

mogensfondsen, geselecteerd uit de FondsenDisk van de Vereniging van Fondsen in Nederland. 

 

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 de website www.swoenv.nl is geheel vernieuwd, 

zowel inhoudelijk als in de uitstraling. Tegelijkertijd is, door de keuze voor een andere provi-

der, de site veel gebruiksvriendelijker geworden voor de beheerder. 

In de warmte, werken aan de wanden… 

Het gebouw (bijna) gereed… 

http://www.swoenv.nl/


Stichting 

Werkgroep Oost-Europa 
 

 
 

Jaarverslag 2012 Stichting Werkgroep Oost-Europa   Pagina 4 van 5 

 

 

3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 997,86 € 1.099,97 Eigen vermogen € 8.588,12 € 13.466,81

Spaarrekening € 4.065,60 € 8.307,51 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00

Kas € 669,76 € 884,11

Debiteuren € 900,01 € 103,24

Materieel: € 1.954,89 € 3.071,98

€ 8.588,12 € 13.466,81 € 8.588,12 € 13.466,81

 

3.2 Staat van baten en lasten 2012 

 
BATEN LASTEN

Kaasmakerij Gagesti

Giften vaste donateurs € 981,00 Bouwmaterialen € 12.549,43

Giften deelnemers € 1.528,32

Giften kerken € 4.643,15 Transport, logistiek € 98,41

Giften particulieren € 4.129,08 Reis en verblijf werkreizen € 5.335,18

Giften vermogensfondsen € 9.000,00

Deelnemersbijdrage werkreizen € 1.188,00 Overig

Speciale acties € 2.180,00 Werkplaats en gereedschap € 1.508,07

Creditnota € 900,01 Publiciteit € 198,86

Ontvangen rente € 41,91 Organisatie € 343,15

€ 24.591,47 € 20.033,10

Saldo baten en lasten € 4.558,37
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3.3 Toelichting 

Door de economische tegenwind dalen de rente-opbrengsten van vermogensfondsen, en zijn zij 

soms gedwongen de bakens te verzetten. Desondanks zijn, om de bouw van de kaasmakerij te 

bekostigen, met succes enkele aanvragen voor een bijdrage ingediend die het mooie bedrag van 

€ 9.000,- opleverden.  

Opnieuw constateren we dat Nederlandse bouwondernemingen - maar ook andere bedrijven - in 

zwaar weer verkeren, en sponsoring via een financiële bijdrage er momenteel niet in zit. 

(Was nog € 1.050,- in 2011, € 1.500,- in 2010, en € 4.469,- in 2009). 

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

ken 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. De waarde van het in 2012 aangeschafte gereedschap, en een investering 

voor de inrichting van een werkplaats die ons ter beschikking is gesteld, toegevoegd. 

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

4 Plannen 

Na het beoordelen van diverse voorstellen, hebben we besloten in 2013 een bijdrage te gaan 

leveren aan de verbouwing van een pand van de Moldaafse organisatie Bethania Christian Relief 

Association, die nauw samenwerkt met de Nederlandse stichting Hart voor Moldavië uit Andijk. 

 

Het gebouw staat in Tintareni, nabij de 

hoofdstad Chisinau, en wordt gebruikt voor 

naschoolse opvang, en voor zomerkampen 

die Bethania verzorgt voor kinderen af-

komstig uit ontwrichte gezinnen. Hoge 

werkloosheid, een slechte woonsituatie, en 

overmatig alcoholgebruik veroorzaken veel 

leed in dit land… 

In het gebouw is de beschikbare ruimte al 

jaren ontoereikend, dus met de inrichting 

van de bovenverdieping gaat een lang ge-

koesterde wens in vervulling.  

 

We zijn dankbaar dat we opnieuw een pro-

ject kunnen gaan uitvoeren dat zo mooi 

aansluit bij onze doelstellingen! 


