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Jaarverslag 2015 
 

Vastgesteld te Nieuw-Vennep, 23 juni 2016 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2015 van Stichting Werkgroep Oost-Europa, gevestigd 

te Nieuw-Vennep en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 

Amsterdam 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: 

Mevr. H. Klootwijk-van Groeningen 

Eggestraat 31 

2151 BR  Nieuw-Vennep 

Tel: 0252-686592 

E-mail: j.klootwijk@quicknet.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. Daarbij staan vooral de belangen van de jeugd 

voorop. 

Voor de nabije toekomst zijn in het vorige jaarverslag de 

volgende specifieke doelstellingen geformuleerd: 

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 constructiedelen van 

tevoren produceren 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. Prefab-wanddelen… 
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Deze doelstellingen zijn in het verslagjaar concreet gemaakt door het besluit om in Plopana 

(Oost-Roemenië) een multifunctioneel centrum te gaan bouwen, gericht op zorg en activiteiten 

voor kinderen, en begeleiding van hun ouders of verzorgers bij de opvoeding. 

In september is in de ter beschikking gestelde werkplaats in Nederland begonnen met het pro-

duceren van de prefab-delen, voornamelijk de kozijnen en de raamwerken voor de houtskelet-

wanden. 

 

1.3 Samenwerking 

Genoemd project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Asociatia Betania, gevestigd in 

Bacau en geleid door directeur/coördinator André Muit. Met deze organisatie hebben we al 

diverse projecten gerealiseerd, waarbij de samenwerking steeds bijzonder prettig verliep. 

 

Een voor ons nieuwe vorm van samenwerking was die met 

het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep. Vier leer-

lingen van de afdeling VMBO Bouwtechniek hebben in 

november gedurende twee weken een praktijkstage ge-

volgd in onze werkplaats. Onder begeleiding van twee 

ervaren vrijwilligers leerden zij middels het construeren 

en afhangen van draairamen een aantal fijne kneepjes 

van het timmervak. 

Middels een presentatie door enkele van onze bestuurs-

leden zijn in december 2015 de eerste concrete contac-

ten gelegd met de GJV van de Protestantse Gemeente 

De Rank, ook in Nieuw-Vennep. In 2016 zal een aantal 

leden van deze jongerenvereniging aan ons project gaan 

meewerken, in het kader van DOEJ (Diaconaal Werk voor Oost-Europa door Jongeren). 

 

1.4 Bestuur 

In april 2016 is volkomen onverwacht onze secretaris Marius van den Heuvel overleden. We 

zijn dankbaar voor zijn inzet en warme betrokkenheid bij onze organisatie en haar doelgroep, 

sinds zijn aantreden in januari 2009. Door het benoemen van Heleen Klootwijk is op het mo-

ment van verschijnen van dit jaarverslag de samenstelling van het bestuur als volgt: 

 

Voorzitter:   Dhr. B.B. van Gameren 

Secretaris:  Mevr. H. Klootwijk-van Groeningen 

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 

Jong geleerd… 
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2 Werkzaamheden 

 

2.1 Project Multifunctioneel Centrum Plopana 

In juni is formeel besloten om dit centrum als nieuwbouwproject te gaan realiseren, met de 

overdracht aan de gemeente Plopana gepland in september 2016. 

In eigen beheer zijn de tekeningen gemaakt, 

onder andere benodigd om de aanvraag van 

de bouwvergunning in gang te zetten. 

Met als aanleiding de viering van het 20-

jarig bestaan van Asociatia Betania, hebben 

de bouwkundig projectleider en penning-

meester in september een bezoek gebracht 

aan Roemenië. Daarbij zijn met partneror-

ganisatie Asociatia Betania en vertegen-

woordigers van het gemeentebestuur van 

Plopana de relevante technische, financiële 

en organisatorische zaken doorgesproken. 

Een bezichtiging van het bouwterrein en van de voorziene faciliteiten voor onderdak tijdens de 

werkreizen, was zeer verhelderend. 

In het 4e kwartaal van 2015 is in de werkplaats een groot aantal van de benodigde kozijnen en 

houtskelet wanddelen door onze vrijwilligers geproduceerd en samengebouwd. 

 

2.2 Bezoek aan eerdere projecten 

Tijdens de genoemde reis naar Roemenië is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele eer-

der uitgevoerde projecten in en om Bacau te bezoeken: 

 

Gezondheidscentrum in Gaiceana (nieuwbouw, geopend in 2009): de voorzieningen (huisartsen-

post, tandartspraktijk, apotheek) functioneren uitstekend. Het gebouw, met name de binnen-

zijde, is in een zeer goede staat van onder-

houd. Helaas is het appartement op de bo-

venverdieping niet bewoond, omdat de huur-

prijs voor geïnteresseerden een obstakel 

vormt. 

 

Dagactiviteitencentrum in Bacau (nieuwbouw, 

geopend in 2011): dit gebouw voorziet in een 

grote behoefte en wordt intensief gebruikt 

door de cliënten van Asociatia Betania. De 

technische staat van het pand is uitstekend 

en de onderhoudskosten blijken laag te zijn. 

Overleg op het gemeentehuis in Plopana… 

Dagactiviteitencentrum in gebruik… 
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2.3 Fondsenwerving 

Ook in 2015 mochten we weer rekenen op de steun van trouwe donateurs, kerkelijke organisa-

ties, sponsors en andere betrokkenen. 

Voor het bekostigen van het project Multifunctioneel Centrum Plopana zijn vijf aanvragen in-

gediend bij (vermogensfondsen)fondsen. Daarvan zijn er vier gehonoreerd met toezeggingen 

van een ruimhartige bijdrage. Daarvan is een deel al in 2015 op onze rekening overgemaakt. 

Vermeldenswaard is dat dit resultaat grotendeels te danken is aan contacten die zijn gelegd 

tijdens de viering van ons derde lustrum, in augustus 2014. Naast het fysieke timmeren aan 

gebouwen, blijft ook het spreekwoordelijke timmeren aan de weg dus van groot belang! 

 

2.4 Publiciteit 

Bij diverse gelegenheden hebben wij laten zien hoe we werken en waar de ingezamelde gelden 

aan worden besteed. In dat opzicht was tijdens het eerder genoemde bezoek aan Roemenië de 

Roemeenstalige versie van onze PowerPoint-presentatie, gemaakt door een familielid van een 

van onze vrijwilligers, bijzonder nuttig! 

 

Een verrassing was de uitreiking van een 

oorkonde aan Stichting Werkgroep Oost-

Europa, tijdens een feestelijke bijeenkomst 

ter gelegenheid van de viering van het 20-

jarig bestaan van Asociatia Betania. 

De jubilerende organisatie toonde hiermee 

haar waardering voor de bijdrage die door 

veel personen en organisaties in Roemenië en 

Nederland is geleverd gedurende twee de-

cennia sociaal, medisch en educatief werk in 

de regio Bacau. Dit draagt ook bij aan het 

vertrouwen dat de aanwezige vertegenwoor-

digers van lokale en provinciale overheden en 

andere organisaties hebben in het werk van 

Asociatia Betania en haar partners. 

 

Heel bijzonder was, in november, het opspelden van een koninklijke onderscheiding (Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau) bij onze voorzitter Bart van Gameren, door burgemeester Theo We-

terings van de gemeente Haarlemmermeer. Op verzoek van de decorandus beschouwen we deze 

blijk van waardering voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk als een beetje van ons allemaal! 

 

Om de diverse ontwikkelingen en plannen te delen met onze donateurs, sponsors en overige 

belangstellenden, is in december weer een nieuwsbrief uitgegeven. 

Waardering voor onze Stichting… 
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 2.320,81 € 15.124,95 Eigen vermogen € 7.078,31 € 17.485,65

Spaarrekening € 2.563,69 € 99,99 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00

Kas € 264,11 € 601,36

Debiteuren € 103,24 € 103,24

Materieel: € 1.826,46 € 1.556,11

€ 7.078,31 € 17.485,65 € 7.078,31 € 17.485,65

 

3.2 Staat van baten en lasten 2015 
 
BATEN LASTEN

Multifunctioneel centrum Plopana

Giften vaste donateurs € 524,00 Bouwmaterialen € 11.559,06

Giften deelnemers € 550,00

Giften kerken € 3.430,40 Transport € 0,00

Giften particulieren € 2.097,25 Reis en verblijf werkreizen € 0,00

Giften vermogensfondsen € 16.500,00

Deelnemersbijdrage werkreizen € 0,00 Overig

Speciale acties € 250,00 Werkplaats en gereedschap € 460,27

Publiciteit € 239,71

Ontvangen rente € 29,65 Organisatie € 444,57

€ 23.381,30 € 12.703,61

Saldo baten en lasten € 10.677,69
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3.3 Toelichting 

De hoogte van onze inkomsten en uitgaven 

heeft steeds een directe relatie met de 

financiële omvang van het actuele project 

waar we aan werken. In het jaar 2015 zijn 

de bouwmaterialen aangeschaft die nodig 

waren om de prefab-delen te kunnen pro-

duceren voor het project Plopana, dat in 

2016 voltooid zal worden. De hiervoor be-

nodigde middelen zijn grotendeels afkom-

stig uit de ontvangen giften van enkele 

vermogensfondsen. 

In de balans is op de in voorgaande jaren 

aangeschafte container en gereedschappen 

40% van de dagwaarde afgeschreven. De 

waarde van het in 2015 gekochte gereed-

schap is toegevoegd. 

 

In het verslagjaar is 2,9% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. 

Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat de kosten van de “verkenningreis” in septem-

ber geheel zijn gedragen door de betreffende vrijwilligers. 

 

Het positieve resultaat over 2015 wordt toegevoegd aan de bestaande reserves. 

4 Plannen 

Voor 2016 heeft het realiseren van het pro-

ject Multifunctioneel Centrum Plopana uiter-

aard de hoogste prioriteit. De aangepaste 

werkwijze, waardoor we meer mogelijkheden 

bieden om “thuisblijvers” en jongeren te la-

ten meewerken, zullen we kritisch evalueren 

en waar nodig verbeteren. 

 

Als organisatie zijn we dankbaar dat we met 

deskundige, gemotiveerde en op z’n tijd ook 

kritische vrijwilligers kunnen werken aan een 

prachtig project, waarmee we in 2016 onze 

doelstellingen kunnen blijven realiseren! 

 
Impressie van het te bouwen MFC in Plopana 

Opperste concentratie… 


