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Het nieuwe gebouw in het Plopaanse straatbeeld… 

 

Jaarverslag 2017 
 

Vastgesteld te Nieuw-Vennep, 5 juni 2018 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2017 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: 

Dhr. H.J. Vissers 

Geddingmoor 13A 

2151 DJ  Nieuw-Vennep 

Tel: 0252-675366 

E-mail: secretariaat@swoenv.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 huis-

vesting en onderkomen te realise-

ren op een niveau waarbij goed 

gewerkt, gezorgd en opgeleid kan 

worden. 

Daarbij staan vooral de belangen 

van de jeugd voorop.  

 

In het verslagjaar zijn deze doel-

stellingen concreet gemaakt door 

de afbouw en de feestelijke ope-

ning, op 22 september, van het multifunctioneel centrum in Plopana (Oost-Roemenië). 

Deze nieuwe faciliteit is gericht op zorg en activiteiten voor kinderen, en begeleiding van hun 

ouders of verzorgers bij de opvoeding.
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1.3 Samenwerking 

Genoemd project is uitgevoerd in 

een nauwe en prettige samenwer-

king met Asociatia Betania, geves-

tigd in Bacau. Zij stelde vervoer 

ter beschikking, regelde de aan-

koop van materialen en schakelde 

Roemeense partijen in voor het 

uitvoeren van diverse werkzaam-

heden. 

Tijdens onze werkreizen verzorg-

de de gemeente Plopana het on-

derdak en de maaltijden. 

Ook zette zij deelnemers aan een 

werkvoorzieningsprogramma in, 

onder andere voor graafwerk ten 

behoeve van de nutsvoorzieningen. 

 

1.4 Bestuur 

Op 26 juni bereikte ons het droeve bericht dat Co Klootwijk onverwacht was overleden, in 

1996 een van de initiatiefnemers van Werkgroep Oost-Europa. Zijn functie als technisch be-

stuurder bekleedde hij tot 2012. Wij zijn dankbaar voor de enorme gedrevenheid, moed en 

energie waarmee hij jarenlang een grote rol in onze vrijwilligersorganisatie vervulde. 

 

Met het aantreden van onze nieuwe secretaris Hendrik Jan Vissers, is op het moment van het 

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

 

Voorzitter:   Dhr. B.B. van Gameren 

Secretaris:  Dhr. H.J. Vissers 

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 

Inrichting van het buitenterrein door de gemeente Plopana… 
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2 Werkzaamheden 

 

2.1 Project Multifunctioneel Centrum Plopana 

In mei 2017 reisde voor dit project ons vijfde team 

naar Roemenië af. Hun werkzaamheden bestonden voor-

al uit het betegelen van de wanden in de keuken, douche 

en toiletten, het behangen in de overige ruimtes en 

schilderwerk. 

In de zomerperiode heeft een lokaal bedrijf de keuken 

geplaatst. Aansluitend heeft onze laatste groep vrijwil-

ligers de elektrische en verwarmingsinstallatie voltooid, 

het sanitair geplaatst en de finishing touch van het 

schilderwerk verzorgd. 

Inmiddels vorderde gestaag de bouw van het naastgele-

gen ketelhuis, inclusief toiletgelegenheid, met alle bij-

behorende nutsvoorzieningen, onder de hoede van de 

gemeente Plopana. In de weken voor de opening is door 

de gemeente Plopana het buitenterrein opgeknapt met 

bestrating en beplanting zodat het pand voor iedereen, 

ook minder goed ter been, prima bereikbaar is. 

 

2.2 Ondersteuning demontage schottenkeet 

In februari heeft een grote groep van onze vrijwil-

ligers geholpen bij de demontage en opslag van een 

‘schottenkeet’, in Hoofddorp, op verzoek van Stichting 

Hoop voor Albanië. 

Het semi-permanente gebouw is beschikbaar gesteld 

door de Gemeente Haarlemmermeer om te worden her-

gebruikt voor sociale doeleinden. Hoop voor Albanië wil 

de onderdelen naar het gelijknamige land transporte-

ren en daar vervolgens opbouwen en aanpassen om als 

multifunctioneel centrum te worden gebruikt. 

 

Stichting Werkgroep Oost-Europa volgt dit plan met grote aandacht en heeft de bereidheid 

uitgesproken om ook tijdens een mogelijk vervolg hieraan mee te werken. In het kader daarvan 

hebben twee vertegenwoordigers deelgenomen aan een oriëntatiereis om mogelijke toekomsti-

ge projecten en vormen van samenwerking te onderzoeken. Echter, tot op heden ontbreken nog 

de benodigde vergunningen voor de uitvoering van dit plan. 

Slangenmens aan het werk… 

Demontage schottenkeet… 
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2.3 Fondsenwerving 

Ook in 2017 mochten we weer rekenen op 

de steun van trouwe donateurs, kerkelij-

ke organisaties, sponsors en andere be-

trokkenen. Omdat de uitgaven en inkom-

sten voor het onderhanden project vol-

gens verwachting verliepen, waren in het 

verslagjaar geen bijzondere of spoedei-

sende acties op het gebied van fondsen-

werving nodig. 

De aanvragen voor een bijdrage uit (ver-

mogens)fondsen aan het project Plopana 

zijn reeds in de voorgaande jaren inge-

diend en gehonoreerd. In 2017 is de ver-

antwoording daarvan aan de betrokken 

organisaties gerapporteerd. 

 

 

2.4 Publiciteit 

Bij diverse gelegenheden en middels publicaties hebben wij laten zien hoe we werken en waar 

de ingezamelde gelden aan worden besteed. 

In november is een presentatie verzorgd op Kaageiland, tijdens de Gemeenteavond van de Pro-

testantse kerk aldaar, die ons werk al enige jaren financieel ondersteunt. 

In 2017 is ook de SWOENV-Facebookpagina in het leven geroepen. Op deze manier kunnen on-

ze activiteiten door een breder publiek gemakkelijker van nabij gevolgd worden, vooral tijdens 

de werkreizen. 

Om meer aandacht te genereren in Roemenië, is onze website uitgebreid met verkorte versla-

gen van onze projecten in de Roemeense taal. 

Lokale traditie tijdens de opening in Plopana… 
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 5.463,16 € 6.253,49 Eigen vermogen € 7.393,60 € 7.454,60

Spaarrekening € 14,38 € 14,41 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00

Kas € 427,11 € 162,72

Debiteuren € 103,24 € 103,24

Materieel: € 1.385,71 € 920,74

€ 7.393,60 € 7.454,60 € 7.393,60 € 7.454,60

 

3.2 Staat van baten en lasten 2017 
 

BATEN LASTEN

Multifunctioneel centrum Plopana

Giften vaste donateurs € 634,00 Bouwmaterialen € 4.909,30

Giften deelnemers € 1.484,95

Giften kerken € 4.716,73 Transport € 0,00

Giften particulieren € 2.597,00 Reis en verblijf werkreizen € 5.333,33

Giften vermogensfondsen € 0,00

Giften bedrijven € 1.000,00

Deelnemersbijdrage werkreizen € 972,00 Overig

Speciale acties € 300,00 Werkplaats en gereedschap € 89,31

Publiciteit € 134,31

Ontvangen rente € 0,03 Organisatie € 712,47

€ 11.704,71 € 11.178,72

Saldo baten en lasten € 525,99
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3.3 Toelichting 

Ook financieel stond het verslagjaar in het teken van 

“de laatste loodjes” van het onderhanden project. 

Naast de aanschaf van de daarvoor nog benodigde 

bouwmaterialen, is in 2017 een relatief groot deel van 

de uitgaven besteed aan de reis- en verblijfkosten van 

de afgereisde vrijwilligers. In totaal zijn 9 werkreizen 

naar Roemenië gemaakt, verdeeld over 2 groepen. 

 

In de balans is op de in voorgaande jaren aangeschafte 

container en gereedschappen 40% van de dagwaarde 

afgeschreven. De waarde van het in 2017 gekochte ge-

reedschap is toegevoegd. 

In het verslagjaar is 7,2% van de baten besteed aan 

kosten voor publiciteit en organisatie. 

 

Het bescheiden positieve resultaat over 2017 wordt 

toegevoegd aan de bestaande reserves, en dient in dit 

geval als startkapitaal voor een, naar we hopen, volgend 

project. 

 

4 Plannen 

In 2018 hopen we een besluit te kunnen nemen over de keuze voor een volgend bouw- of reno-

vatieproject. Naast het optrekken met Stichting Hoop voor Albanië tijdens de demontage van 

de ‘schottenkeet’, zijn in het voorbije jaar ook waardevolle contacten gelegd met de Roemeen-

se afdeling van Terre des Hommes. Dus wie weet waartoe dit leidt…! 

 

Ook het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook bekend als de ‘nieu-

we privacywet’ die per 25 mei 2018 van kracht wordt, zal onze aandacht vragen. 

 

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 2018 onze doelstellingen kunnen blijven realiseren! 

 

Aankoop van bouwmaterialen… 


