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Jaarverslag 2014 
 

Vastgesteld te Rijsenhout, 16 april 2015 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2014 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. In het verslagjaar hebben we dus ook het 15-jarig bestaan mogen 

vieren! 

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@hotmail.com 

 

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, ge-

zorgd en opgeleid kan worden en waarbij vooral de 

belangen van de jeugd voorop staan. 

 

Deze doelstelling is in het verslagjaar concreet ge-

maakt door het renoveren van een gebouw in Giurcani 

(Oost-Roemenië), om het weer geschikt te maken 

voor permanent begeleid wonen door jongeren met 

een verstandelijke beperking. 

Door het aanbrengen van een nieuwe geïsoleerde bui-

tengevel rondom het gebouw, en het plaatsen van een 

half-glazen pui in het overkapte bordes, is de temperatuur in het huis gedurende alle jaarge-

tijden weer goed beheersbaar. 
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1.3 Samenwerking 

Het hierboven genoemde pand maakt deel uit van de zorgboerderij die wordt beheerd door 

Asociatia Buna Zi-ua/Noi si Voi in nauwe samenwerking met de Roemeense Gehandicaptenzorg 

(DGASPC, Directia Genera-la de Asistenta Sociala si Protectia Copilului). Voor deze organisatie 

hebben we in 2012 al een kaasmakerij gerealiseerd in het nabijgelegen Gagesti, als vorm van 

dagbesteding binnen de zorgboerderij. Sindsdien, en ook tijdens onze aanwezigheid, hebben we 

kunnen vaststellen dat het werken in en om de kaasmakerij veel regelmaat brengt en de voor-

ziening naar volle tevredenheid van gebruikers en begeleiding functioneert. 

 

1.4 Bestuur 

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd, en per 01-01-2015 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 Jongenshuis Giurcani 

De werkreis vond plaats van 21 april tot 5 mei 2014, waarbij onze drie vrijwilligers in totaal 

ongeveer 240 manuren aan de bouwactiviteiten hebben besteed. 

 

Zij werden bijgestaan door Sandu Coman, de veelzijdige “klusjesman” die al vanaf het begin bij 

de zorgboerderij is betrokken. Ook enkele jongeren (cliënten van de zorgboerderij) hielpen 

enthousiast mee zolang passend werk – 

rekening houdend met moeilijkheids-

graad en veiligheidsaspecten – voorhan-

den was. Gelukkig was dit vrijwel tot het 

einde toe mogelijk. 

 

Door ter plekke twee teams te vormen, 

werd parallel gewerkt aan het aanbren-

gen van de nieuwe buitengevel en het 

construeren van de pui. Het verbouwen 

van een “onbekend” bestaand pand 

brengt met zich mee dat de betrokkenen 

volop de kans krijgen hun bouwkundig 

vakmanschap en inzicht te tonen! 
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Vooral het maken van een goede draagconstructie voor het kozijn met het grote en zware glas-

oppervlak vergde nogal wat aandacht… 

 

Mede door het prachtige weer en de grondige voorbereiding verliep de klus voorspoedig. 

Als gevolg van de zorgvuldige samenstelling en de uitstekende kwaliteit van de materialen was 

er nauwelijks sprake van “misgrijpen”. Het plaatsen van het thermopane glas in de pui is uitge-

voerd door een plaatselijke glasleverancier. 

Ook het samenstellen 

van de balkenframes, 

het aanbrengen van de 

isolatieplaten en het 

plaatsen van de hori-

zontale rabatdelen vor-

derde gestaag. 

 

Bij ons afscheid bleef 

slechts een deel van de 

“laatste” wand over 

waar de rabatdelen nog 

gemonteerd moesten 

worden. 

Dit karwei is na ons 

vertrek door lokale in-

zet voltooid. 

 

 

2.2 Fondsenwerving 

Ook in 2014 mochten we weer rekenen op de steun van trouwe donateurs, kerkelijke organisa-

ties, sponsors en andere betrokkenen. 

Voor het bekostigen van het project Jongenshuis Giurcani hebben we geen aanvraag hoeven in 

te dienen voor specifieke bijdragen uit subsidies, vermogensfondsen etc. 

 

2.3 Publiciteit 

Tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers, dona-

teurs, sponsors en vertegenwoordigers van part-

nerorganisaties is op 29 augustus het derde lus-

trum gevierd. Naast het laten zien waar de inge-

zamelde gelden aan worden besteed en het pre-

senteren van de toekomstplannen, werden ook 

nieuwe contacten gelegd die wellicht leiden tot 

een vorm van samenwerking in de toekomst. 

Het fraaie resultaat… 
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 4.225,21 € 2.320,81 Eigen vermogen € 12.042,03 € 7.078,31

Spaarrekening € 4.347,12 € 2.563,69 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00

Kas € 556,11 € 264,11

Debiteuren € 103,24 € 103,24

Materieel: € 2.810,35 € 1.826,46

€ 12.042,03 € 7.078,31 € 12.042,03 € 7.078,31

 

3.2 Staat van baten en lasten 2014 
 
BATEN LASTEN

Jongenshuis Giurcani

Giften vaste donateurs € 589,00 Bouwmaterialen € 6.518,43

Giften deelnemers € 740,20

Giften kerken € 788,15 Transport € 0,00

Giften particulieren € 3.682,36 Reis en verblijf werkreizen € 2.326,43

Deelnemersbijdrage werkreizen € 324,00 Overig

Speciale acties € 665,00 Werkplaats en gereedschap € 140,25

Publiciteit € 1.325,71

Ontvangen rente € 16,57 Organisatie € 474,29

€ 6.805,28 € 10.785,11

Saldo baten en lasten -€ 3.979,83
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3.3 Toelichting 

De hoogte van onze inkomsten en uitgaven heeft altijd een directe relatie met de financiële 

omvang van het actuele project waar we aan werken. In het jaar 2014 was dat project relatief 

klein (€ 8.845,-) en werden de bijbehorende transportkosten volledig door de partnerorganisa-

tie gedragen. 

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

geschreven. De waarde van het in 2014 aangeschafte gereedschap is toegevoegd. 

 

In het verslagjaar is 26,4% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. 

Dit percentage is uiteraard sterk beïnvloed door de kosten die zijn gemaakt voor de viering 

van het jubileum, een bedrag van € 1.191,-. Daar staat tegenover dat van de giften een bedrag 

van € 2.922,- is ontvangen ter gelegenheid van dit jubileum. 

 

Het verlies over 2014 komt ten laste van de bestaande reserves. 

4 Plannen 

We merken al enkele jaren dat een aantal van onze vrijwilligers een dagje ouder wordt. Hun 

potentiële “opvolgers” moeten langer doorwerken tot het bereiken van de leeftijd waarop uit-

treding uit het reguliere arbeidsproces mogelijk is. Hierdoor dreigt een “gat” te vallen in de 

bezetting van onze organisatie. 

Met deze vaststelling hebben we onze koers bepaald voor het volgende project, dat als uit-

gangspunten meekrijgt: 

 

1) Nieuwbouw; alle beschikbare vakgebieden kunnen aan bod komen, de technische risico’s zijn 

beperkt en in het algemeen is fondsenwerving hiervoor iets minder lastig. 

 

2) Meer prefab; waar mogelijk worden constructiedelen van tevoren geproduceerd in onze 

werkplaats, waardoor ook “thuisblijvers” volop kunnen meewerken. 

 

3) Inzet van jongeren; we willen meewerken aan een initiatief van de Protestantse Gemeente 

De Rank in Nieuw-Vennep om jong-volwassenen te betrekken bij praktisch diaconaal werk. 

 

We zijn dankbaar dat we concreet uitzicht hebben op een hierbij passend project, waarmee we 

in de periode 2015 / 2016 onze doelstellingen kunnen blijven realiseren! 

 


