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Jaarverslag 2013 
 

Vastgesteld te Rijsenhout, 28 juni 2014 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2013 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), en voldoet ook aan de nieuwe voorwaarden die daarvoor per 1 januari 

2014 gelden. 

 

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 onder-

komen te realiseren op een niveau 

waarbij goed gewerkt, gezorgd en 

opgeleid kan worden, en vooral de be-

langen van de jeugd voorop staan. 

 

Deze doelstelling is in het verslagjaar 

concreet gemaakt door het verbouwen 

van een pand in Tintareni (Moldavië), 

om naschoolse opvang en zomerkam-

pen te kunnen organiseren voor kin-

deren uit ontwrichte gezinnen. 

mailto:mheuvelpol@kpnplanet.nl
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1.3 Samenwerking 

Het hierboven genoemde project was het eerste dat we uitvoerden met Asociatia Crestina de 

Caritate Bethania (kortweg “Bethania”), geleid door Ilie Coada. Bovendien was het onze eerste 

kennismaking met het land Moldavië. 

Bethania is in 1998 van start ge-

gaan en bestaat inmiddels uit een 

staf van ongeveer 35 mede-

werk(st)ers. In de voorbije 15 

jaar is een goede relatie opge-

bouwd met het overheidsbestuur 

van het district Anenii Noi. Beide 

partijen realiseren zich dat de 

doelstellingen op het gebied van 

zorg voor de zwakkeren in de 

maatschappij alleen door samen-

werking gehaald kunnen worden.  

Omdat ook kritische en gerenom-

meerde organisaties als Kerk in 

Actie het werk van Bethania financieel ondersteunen, hadden we vooraf hoge verwachtingen 

van de professionaliteit van - en samenwerking met - deze organisatie. Gedurende ons verblijf 

is dat gevoel bevestigd! 

Naast pastor is Ilie Coada ook ingenieur. Mede hierdoor was het regelmatige “bouwoverleg” 

effectief, prettig en constructief. 
 

1.4 Bestuur 

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd, en per 01-01-2014 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 Jeugdcentrum Tintareni 

Om de verbouwing van het centrum uit te voeren, hebben tussen 14 april en 5 oktober 2013 

drie “werkreizen” plaatsgevonden; twee groepen in het voorjaar en een in het najaar, die elk 

voor een periode van 14 dagen naar Moldavië afreisden om aan het gebouw te werken. 

 

Ook een maaltijd is onderdeel van de naschoolse opvang… 
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De eerste groep had zich tot doel 

gesteld om de complete vloercon-

structie te plaatsen, en alle wanden 

zover gereed te krijgen dat hun op-

volgers de elektrische installatie 

konden gaan aanleggen. 

 

De tweede groep is er in geslaagd de 

nieuwe ruimte zover af te krijgen dat 

deze al benut kon worden als slaapge-

legenheid tijdens de zomerkampen. 

 

Toen in september de derde groep 

arriveerde, bleek dat de mensen van 

Bethania in de zomerperiode al veel 

werk hadden verzet, zoals het afhan-

gen van de binnendeuren, aanpassen 

van de buitentoegangsdeur en aan-

brengen van het systeemplafond. Zo-

doende kon dit team zich volledig 

richten op het afwerken, stukadoren 

en schilderen van de kamers, en het 

betegelen en inrichten van de dou-

che- en toiletruimte. 

 

Gebaseerd op de positieve ervaringen 

bij onze laatste voorgaande pro-

jecten, is het plaatsen van de leidin-

gen en radiatoren, en het aansluiten daarvan op het bestaande centrale verwarmingssysteem, 

uitbesteed aan een lokaal installatiebedrijf. 

 

2.2 Fondsenwerving 

Ook in 2013 mochten we weer rekenen op de steun van trouwe donateurs, kerkelijke organisa-

ties, sponsors en andere betrokkenen. 

Voor de bekostigen van het project Jeugdcentrum Tintareni hebben we geen aanvraag hoeven 

indienen voor specifieke bijdragen uit subsidies, vermogensfondsen etc. 

 

2.3 Publiciteit 

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

de gelden aan worden besteed. In april is een nieuwsbrief uitgegeven. 

De onlangs vernieuwde website www.swoenv.nl kan nu veel sneller en vaker worden bijgewerkt 

dan voorheen, doordat we deze nu volledig in eigen beheer kunnen onderhouden. 

Het leveren van een degelijk stuk werk... 

Eendrachtige en doelgerichte samenwerking... 

http://www.swoenv.nl/
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 1.099,97 4225,21 Eigen vermogen € 13.466,81 € 12.042,03

Spaarrekening € 8.307,51 4347,12 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00

Kas € 884,11 556,11

Debiteuren € 103,24 € 103,24

Materieel: 3071,98 € 2.810,35

€ 13.466,81 € 12.042,03 € 13.466,81 € 12.042,03

 

3.2 Staat van baten en lasten 2013 
BATEN LASTEN

Jeugdcentrum Tintareni

Giften vaste donateurs € 744,00 Bouwmaterialen € 4.431,61

Giften deelnemers € 2.174,05

Giften kerken € 3.572,10 Transport, logistiek € 675,00

Giften particulieren € 8.075,40 Reis en verblijf werkreizen € 11.130,55

Deelnemersbijdrage werkreizen € 1.404,00 Overig

Speciale acties € 1.104,62 Werkplaats en gereedschap € 967,16

Publiciteit € 359,37

Ontvangen rente € 39,61 Organisatie € 713,24

€ 17.113,78 € 18.276,93

Saldo baten en lasten -€ 1.163,15
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3.3 Toelichting 

Een onverwachte meevaller was de ontvangst van een legaat ter grootte van € 5.000,-. 

In vergelijking met eerdere projecten heeft de partnerorganisatie (Bethania) een bijzonder 

groot deel van de projectkosten betaald. Als gevolg van de voorwaarden die de Moldavische 

overheid stelt aan de verantwoording, is dat hoofdzakelijk besteed aan bouwmaterialen. 

Dit verklaart waarom onze uitgaven aan reis- en verblijfkosten hoog zijn ten opzichte van onze 

uitgaven aan bouwmaterialen. 

Ook in 2013 stellen we vast dat veel aan de bouw gerelateerde bedrijven in zwaar weer verke-

ren, en sponsoring via een financiële bijdrage er niet in zit. 

 

In de balans is op de in voorgaande jaren aangeschafte container en gereedschappen 40% af-

geschreven. De waarde van het in 2013 aangeschafte gereedschap is toegevoegd. 

In het verslagjaar is 6,3% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. Dit 

percentage is hoger dan in voorgaande jaren (was gemiddeld 2,5%) omdat ook de kosten voor 

de annuleringsverzekeringen hieronder zijn geboekt. 

4 Plannen 

Na het beoordelen van diverse voorstellen, hebben we besloten in 2014 te gaan werken aan de 

renovatie van een gebouw in Giurcani (Oost-Roemenië), om het weer geschikt te maken voor 

permanent begeleid wonen door jongeren met een verstandelijke beperking. 

Deze voorziening valt onder beheer van 

de organisatie Asociatia Buna Ziua/Noi 

si Voi, waarmee we in 2012 al de kaas-

makerij – als onderdeel van hun zorg-

boerderij in Gagesti - hebben gereali-

seerd. 

In de zomerperiode zullen we aandacht 

besteden aan het 3e lustrum dat we als 

Stichting mogen beleven. 

 

We zijn dankbaar dat we opnieuw een 

project kunnen gaan uitvoeren dat zo 

goed past bij onze doelstellingen! Project voor 2014 


