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Jaarverslag 2016 
 

Vastgesteld te Nieuw-Vennep, 6 juni 2017 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2016 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.  

 

Deze doelstellingen zijn in het verslagjaar concreet 

gemaakt door in Plopana (Oost-Roemenië) te starten 

met de opbouw van het multifunctioneel centrum, ge-

richt op zorg en activiteiten voor kinderen, en begelei-

ding van hun ouders of verzorgers bij de opvoeding. De 

daarvoor benodigde prefab-delen, voornamelijk de ko-

zijnen en de raamwerken voor de houtskeletwanden 

zijn geproduceerd in de ter beschikking gestelde werk-

plaats in Nederland. 

 
Professioneel en gedreven… 
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1.3 Samenwerking 

Genoemd project wordt uitgevoerd 

in nauwe samenwerking met Asocia-

tia Betania, gevestigd in Bacau en 

geleid door directeur/coördinator 

André Muit. Met deze organisatie 

hebben we al diverse projecten 

gerealiseerd, waarbij de samen-

werking steeds bijzonder prettig 

verliep. 

Als onderdeel van een initiatief van 

de Protestantse Gemeente De Rank 

in Nieuw-Vennep om jong-

volwassenen te betrekken bij prak-

tisch diaconaal werk, is een deel 

van het schilderwerk van de pre-

fab-delen uitgevoerd door leden 

van de jongerenvereniging GJV. 

 

1.4 Bestuur 

Het plotseling overlijden van onze secretaris Marius van den Heuvel bracht een enorme schok 

teweeg bij iedereen die betrokken is bij het werk van onze organisatie. We missen zijn grote 

inzet en warme betrokkenheid. 

Dankbaar zijn we voor de benoeming van Heleen Klootwijk als zijn opvolger, waarmee de samen-

stelling van het bestuur als volgt is: 

 

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 

Finishing touch, verzorgd door de GJV… 
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2 Werkzaamheden 

 

2.1 Project Multifunctioneel Centrum Plopana 

Op 16 mei zijn de in Nederland gemaakte prefab onderdelen per vrachtwagen gearriveerd in 

Plopana. Geheel volgens planning was op dat moment ook de fundering gereed, gelegd onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente Plopana. 

 

Direct aansluitend is de eerste 

groep afgereisde vrijwilligers 

begonnen met het monteren van 

de wanden en kozijnen. Na ruim 

een week werd al het hoogste 

punt bereikt, juist voordat 

stortbuien de bouwplaats tijde-

lijk veranderden in een modder-

poel... 

Gelukkig keerde de spreekwoor-

delijke zonneschijn terug en 

konden de volgende teams, in-

clusief het plaatselijk ingehuur-

de dakdekkersbedrijf, een groot 

deel van hun werkzaamheden onder stralende weersomstandigheden uitvoeren. 

Echter, al vrij snel bleek dat ons oorspronkelijke doel om het gebouw al in 2016 te kunnen ople-

veren, te optimistisch was gesteld. 

 

2.2 Fondsenwerving 

Ook in 2016 mochten we weer 

rekenen op de steun van trouwe 

donateurs, kerkelijke organisa-

ties, sponsors en andere be-

trokkenen. 

Het resterende deel van alle in 

2015 gehonoreerde aanvragen 

voor een bijdrage uit diverse 

(vermogens)fondsen zijn in het 

verslagjaar op onze bankreke-

ning overgemaakt. 

Een glas- en waterdicht gebouw… 

Aankomst van de onderdelen in Plopana… 
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2.3 Publiciteit 

 

Bij diverse gelegenheden hebben 

wij laten zien hoe we werken en 

waar de ingezamelde gelden aan 

worden besteed. 

Uitgebreide presentaties zijn 

gehouden tijdens bijeenkomsten 

van het Apostolisch Genootschap 

in Nieuw-Vennep en van stichting 

Leimuiden voor Kinderen in de 

gelijknamige plaats. 

Ook op de drukbezochte WWvK-

dag van stichting WereldWijd 

voor Kinderen, in Hilversum, gaf 

onze stichting acte de présence. 

 

Van groot belang voor ons net-

werk en de bekendheid van onze 

activiteiten, was de aandacht rond 

het benefietconcert dat het Pool-

se jeugdorkest The Young Krakow 

Philharmonic en het koor Trum-

pets of the Lord in april verzorg-

den in Nieuw-Vennep. 

De opbrengst was bestemd voor 

het werk van Asociatia Betania, 

onze partnerorganisatie in Roe-

menië. 

Een aantal van onze vrijwilligers 

had een fors aandeel in de voor-

bereiding en de uitvoering van dit 

uiterst geslaagde evenement. 

 

Young Krakow Philharmonic… 

Aan de weg timmeren… 
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 15.124,95 € 5.463,16 Eigen vermogen € 17.485,65 € 7.393,60

Spaarrekening € 99,99 € 14,38 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00

Kas € 601,36 € 427,11

Debiteuren € 103,24 € 103,24

Materieel: € 1.556,11 € 1.385,71

€ 17.485,65 € 7.393,60 € 17.485,65 € 7.393,60

 

3.2 Staat van baten en lasten 2016 
 

BATEN LASTEN

Multifunctioneel centrum Plopana

Giften vaste donateurs € 532,00 Bouwmaterialen € 34.547,75

Giften deelnemers € 1.321,21

Giften kerken € 14.329,87 Transport € 2.420,00

Giften particulieren € 3.900,65 Reis en verblijf werkreizen € 11.058,84

Giften vermogensfondsen € 15.027,34

Giften bedrijven € 175,00

Deelnemersbijdrage werkreizen € 2.160,00 Overig

Speciale acties € 308,95 Werkplaats en gereedschap € 452,04

Publiciteit € 682,23

Ontvangen rente € 14,40 Organisatie € 1.030,21

€ 37.769,42 € 50.191,07

Saldo baten en lasten -€ 12.421,65
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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. 

Naast de aanschaf van bouwmate-

rialen, is in het jaar 2016 een 

groot deel van de uitgaven be-

steed aan de reis- en verblijfkos-

ten van de afgereisde vrijwilligers. 

In totaal zijn 24 werkreizen naar 

Roemenië gemaakt, verdeeld over 

4 groepen. 

 

In de balans is op de in voorgaan-

de jaren aangeschafte container 

en gereedschappen 40% van de 

dagwaarde afgeschreven. De 

waarde van het in 2016 gekochte 

gereedschap is toegevoegd. 

In het verslagjaar is 4,5 % van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. 

Het verlies over 2016 komt ten laste van de bestaande reserves. 

 

4 Plannen 

Voor 2017 heeft de afbouw en oplevering van het Multifunctioneel Centrum Plopana uiteraard 

de hoogste prioriteit. Naar verwachting zullen 2 groepen vrijwilligers daarvoor afreizen. 

Uiteraard denken we ook na over een volgend project. Om hierbij een goed afgewogen besluit 

te kunnen nemen, beschouwen we daarbij ook verdere mogelijkheden van projectsamenwerking 

met andere organisaties, zoals stichting Hoop voor Albanië. 

 

Als organisatie hebben we te maken met het spanningsveld tussen het leveren van professio-

neel werk en het zijn van 100% vrijwilliger. We zijn dankbaar dat we met deskundige, enthousi-

aste en op z’n tijd ook kritische mensen kunnen werken aan een prachtig project, waarmee we 

in 2017 onze doelstellingen kunnen blijven realiseren!  

 

Aanschaf van bouwmaterialen… 


