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Jaarverslag 2020 
 

Vastgesteld te Nieuw-Vennep, 16 december 2021 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

 

Door de uitbraak van Covid-19 zijn onze plannen en activiteiten in 2020 stilgevallen. Ook in 

Oost-Europa is alle aandacht verschoven naar het beheersen van de pandemie en het zo goed 

mogelijk uitvoeren van de noodzakelijke dagelijkse activiteiten. Daarnaast staan de reisbeper-

kingen het niet toe om op een verantwoorde wijze naar projectlanden af te reizen om daar 

bouw- en renovatiewerkzaamheden te verrichten. 

Om deze reden is het hierbij gepresenteerde jaarverslag 2020 van Stichting Werkgroep 

Oost-Europa zeer summier. 

 

Stichting Werkgroep Oost-Europa is gevestigd te Nieuw-Vennep en ingeschreven in het han-

delsregister 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 ge-

start. 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 hebben we deze doelstellingen door de uitbraak van Covid-19 niet concreet 

kunnen maken. 
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1.3 Samenwerking 

We houden contact met Asociatia Betania in Bacau, in de hoop dat de voorbereiding en realisa-

tie van een beoogd project in samenwerking met deze organisatie uiteindelijk toch doorgang 

kan vinden. 

 

1.4 Bestuur 

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd, als volgt: 

 

Voorzitter:   Dhr. B.B. van Gameren 

Secretaris:  Dhr. H.J. Vissers 

Penningmeester: Dhr. L. van der Stelt 

Projectleider: Dhr. H.C.M. Duivenvoorden 

Lid:   Mevr. M.J. van Gameren-Vlastuin 

Lid:   Dhr. J.F.G. de Jong 

2 Werkzaamheden 

Helaas konden in het verslagjaar geen bouw- en renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

2.1 Fondsenwerving 

Het is opvallend en bemoedigend dat we in 2020 toch konden rekenen op de steun van trouwe 

donateurs, kerkelijke organisaties en andere betrokkenen. 

Omdat er geen uitgaven en inkomsten voor een onderhanden project waren, zijn in het verslag-

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

 

2.2 Publiciteit 

Publicitaire activiteiten bleven beperkt tot het bijhouden van de website en het gericht infor-

meren van donateurs. 
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 10.163,04 € 6.956,14 Eigen vermogen € 10.832,16 € 7.376,31

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

Kas € 138,81 € 147,81

Debiteuren € 0,00 € 0,00

Materieel: € 515,90 € 257,95

€ 10.832,16 € 7.376,31 € 10.832,16 € 7.376,31

 

3.2 Staat van baten en lasten 2020 
 

BATEN LASTEN

Multifunctioneel centrum Vultureni

Giften vaste donateurs € 549,00 Bouwmaterialen € 5.603,06

Giften deelnemers € 0,00 Transport € 0,00

Giften kerken € 1.273,30 Reis en verblijf werkreizen € 0,00

Giften particulieren € 784,00

Giften vermogensfondsen € 0,00

Giften bedrijven € 0,00

Overig

Deelnemersbijdrage werkreizen € 0,00 Werkplaats en gereedschap € 0,00

Speciale acties € 200,00 Publiciteit € 134,31

Ontvangen rente € 0,00 Organisatie € 266,83

€ 2.806,30 € 6.004,20

Saldo baten en lasten -€ 3.197,90
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3.3 Toelichting 

In het verslagjaar vond de financiële afsluiting plaats van het in oktober 2019 opgeleverde 

multifunctioneel centrum in Vultureni, met de eindafrekening van de materiaalkosten. 

 

In 2020 zijn geen werkreizen gemaakt, en dus ook geen hiermee gepaard gaande transport-, 

reis- en verblijfkosten. 

 

In de balans is op de in voorgaande jaren aangeschafte container en gereedschappen 50% van 

de dagwaarde afgeschreven. Er is niet geïnvesteerd in nieuw gereedschap. 

In het verslagjaar is 14,3% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. Dit 

percentage is relatief hoog omdat, vanwege het ontbreken van een project, de inkomsten laag 

zijn maar de vaste lasten voor verzekering, bankkosten en website wel doorlopen. 

 

Het verlies over 2020 komt ten laste van de bestaande reserves. 

 

4. Plannen 
Vanwege de Covid-19 situatie hebben we nog altijd geen concreet volgend project in beeld. 

We hopen dat er in het komende jaar meer duidelijkheid komt of en hoe we een rol kunnen spe-

len bij de voorziene renovatie van het gebouw dat Asociatia Betania in Bacau heeft aangekocht. 

 

Ook blijft het punt van zorg bestaan over de bemensing voor het realiseren van toekomstige 

projecten. Maar we houden vertrouwen dat we, aansluitend bij onze mogelijkheden, weer een 

passende uitdaging binnen onze doelstellingen zullen vinden! 

 


