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Jaarverslag 2018 
 

Vastgesteld te Nieuw-Vennep, 22 september 2019 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2018 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 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.  

 

In het verslagjaar zijn deze doelstellingen concreet gemaakt door in nauw contact met Asocia-

tia Betania plannen uit te werken voor de renovatie van een multifunctioneel gebouw in de 

plaats Poduri waarin, naast de bestaande dokterspost, nieuwe voorzieningen voor kinderopvang 

gerealiseerd gaan worden. 
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1.3 Samenwerking 

De voorbereiding van genoemd project ging in een nauwe en prettige samenwerking met Asocia-

tia Betania, gevestigd in Bacau. Zij hebben de contacten met Gemeente, Terre des Hommes, 

architecten, toeleveranciers en plaatselijke bedrijven onderhouden. 

André Muit heeft leden van onze Technische Commissie tijdens het bezoek bijgepraat en alle 

plannen uitgelegd. 

 

1.4 Bestuur 

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 

2 Werkzaamheden 

2.1 Voorbereiding project Multifunctioneel Centrum Poduri 

Vanwege hun jarenlange ervaring en goede contacten met zowel de regionale als landelijke 

overheden, heeft de organisatie Terre des Hommes aan Asociatia Betania – in de persoon van 

André Muit – gevraagd als adviseur en tus-

senpersoon te willen optreden bij een aantal 

projecten in Roemenië. Daaruit voortvloeiend 

heeft hij contact met ons opgenomen. 

 

Het beoogde renovatieproject in Poduri be-

helst het strippen van het gebouw, vervolgens 

het plaatsen van nieuwe kozijnen, vernieuwen 

van elektrische installatie, verwarming en 

waterleidingen, tevens het vernieuwen van 

sanitaire groepen en reparatie en vernieuwen 

van plafonds. Vervolgens het isoleren en afwerken van muren en wanden dmv voorzetwanden. 

Tenslotte wordt er behangen en geschilderd. Een plaatselijke installateur zal een nieuwe hout-

gestookte cv-ketel plaatsen, waarna de werkgroep de verwarming in de ruimtes zal aanleggen 

en plaatsen. 

 

De kosten voor de materialen voor dit project zouden grotendeels worden gedragen door Terre 

des Hommes, dat hiervoor € 17.000,- beschikbaar stelt. Daarnaast zal de gemeente Poduri 

€22.000,- bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering. 

Het te renoveren gebouw… 



Stichting 

Werkgroep Oost-Europa 
 

 
 

Jaarverslag 2018 Stichting Werkgroep Oost-Europa   Pagina 3 van 5 

 

 

Het plan om de eerste werkzaamheden in het najaar te verrichten werd opgeschort vanwege 

bestuurlijke traagheid van de gemeente Poduri. De eerste klusgroepen zullen medio voorjaar 

2019 vertrekken. 

Helaas hebben we in 2018 dus niet actief gebouwd of gerenoveerd, tot spijt van onze actieve 

vrijwilligers en bestuur. 

 

2.2 Fondsenwerving 

Ook in 2018 mochten we weer rekenen op de steun van trouwe donateurs, kerkelijke organisa-

ties, sponsors en andere betrokkenen. Omdat er geen uitgaven en inkomsten voor een onder-

handen project waren, behoudens de kosten voor de verkenningsreis, zijn in het verslagjaar 

geen bijzondere of spoedeisende acties op het gebied van fondsenwerving nodig geweest 

 

2.3 Publiciteit 

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

de ingezamelde gelden aan worden besteed. 

Met regelmaat wordt op de website de laatste stand van zaken met betrekking tot projecten 

gepubliceerd. 

 

2.4 AVG 

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden in heel Eu-

ropa dezelfde privacyregels. Dit betekent dat per 25 mei 2018 bedrijven, organisaties, vereni-

gingen en stichtingen veel zorgvuldiger met persoons-

gegevens moeten omgaan. 

Mits wordt voldaan aan de voorwaarden in het Vrij-

stellingsbesluit, hoeft Stichting Werkgroep Oost-

Europa de verwerking van persoonsgegevens niet te 

melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Voor onze stichting hebben we daarvoor richtlijnen 

opgesteld. 

 

2.5 Bijeenkomst Werkgroep en partners 

Op 28 juli is er een samenzijn van vrijwilligers met 

partners georganiseerd op het Kaageiland, waar onder 

begeleiding van een gids een wandeling over het eiland 

gehouden is. Aan het eind hiervan is er onder het ge-

not van een hapje en een drankje verslag gedaan over 

de vorderingen van het project in Poduri, geïllu-

streerd met foto’s en tekeningen van het te renove-

ren gebouw. 

Rondleiding op de Kaag… 
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 6.253,49 € 11.718,96 Eigen vermogen € 7.454,60 € 12.448,53

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

Kas € 162,72 € 162,72

Debiteuren € 103,24 € 0,00

Materieel: € 920,74 € 552,44

€ 7.454,60 € 12.448,53 € 7.454,60 € 12.448,53

 

3.2 Staat van baten en lasten 2018 
 

BATEN LASTEN

Multifunctioneel centrum Plopana

Giften vaste donateurs € 659,00 Bouwmaterialen € 142,78

Giften deelnemers € 371,90 Transport € 0,00

Giften kerken € 2.688,04 Reis en verblijf werkreizen € 0,00

Giften particulieren € 1.960,00

Giften vermogensfondsen € 0,00 Onderzoek nieuw project

Giften bedrijven € 1.200,00 Reis en verblijf verkenningsreis € 694,46

Deelnemersbijdrage werkreizen € 0,00 Overig

Speciale acties € 350,00 Werkplaats en gereedschap € 0,00

Publiciteit € 385,87

Ontvangen rente € 0,00 Organisatie € 540,36

€ 7.228,94 € 1.763,47

Saldo baten en lasten € 5.465,47
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3.3 Toelichting 

Financieel stond het verslagjaar in het teken van het onderzoeken van mogelijkheden voor een 

nieuw project, waarvoor door 2 bestuursleden een verkenningsreis naar Roemenië is gemaakt. 

De enige uitgave aan bouwmaterialen betreft een nagekomen factuur voor de plaquette, die 

onthuld is tijdens de opening van het multifunctioneel centrum in Plopana, in 2017. 

 

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

de dagwaarde afgeschreven. In 2018 is geen nieuw gereedschap gekocht. 

In het verslagjaar is 12,8% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de hieronder vallende kosten voor het traditionele zo-

meruitje (€ 288,-) zijn betaald uit hiervoor bestemde giften van de deelnemers. 

Het positieve resultaat over 2018 wordt toegevoegd aan de bestaande reserves, en dient in dit 

geval als startkapitaal voor een volgend project. 

4 Plannen 

In 2019 hopen we de plannen voor de renovatie van het 

gebouw in Poduri daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, 

waarbij er dan in het voorjaar en in het najaar steeds 

twee groepen naar Poduri gaan om de werkzaamheden uit 

te voeren. 

 

Als organisatie hebben we te maken met het spannings-

veld tussen het leveren van professioneel werk en het 

zijn van 100% vrijwilliger. We zijn dankbaar dat we met 

deskundige, enthousiaste en op z’n tijd ook kritische 

mensen kunnen werken aan een prachtig project, waar-

mee we ook in 2019 onze doelstellingen kunnen blijven 

realiseren! 

 

Met het stijgen van de pensioengerechtigde leeftijd 

wordt het wel steeds lastiger om nieuwe vrijwilligers te 

vinden. Dit zal de komende jaren de uitdaging worden om 

als stichting vooruit te kunnen. 

Plannen… 


