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1 Algemeen
Na het transport in oktober 2014 hadden we al snel veel kleding en andere goederen ontvangen.
Daarom hebben we besloten om al voor de zomervakantie een vrachtwagen te sturen.
2 Transport
Donderdag 4 juni hebben we de vrachtwagen geladen. De wagen (inhoud 100 m3) was helemaal vol;
er kon niets meer bij. Woensdag 10 juni is de wagen in Chisinau aangekomen en aan het eind van de
middag werd hij uitgeladen bij de technische school. We hadden 600 dozen met kleding, textiel en
dekens. Verder rolstoelen, rollators, po- en douchestoelen, bedden en matrassen. Van een bedrijf
kregen we nieuwe T-shirts: 800 voor jongens en 600 voor meisjes.
Het reisverslag staat op onze website www.helpinghandmoldavia.nl/pdf/Reisverslag_2015.pdf. Ook
op de website is er een filmpje over het uitladen.
Henk van Veldhoven (voorzitter) en Jan van Veldhoven (vrijwilliger) waren in Chisinau bij het uitladen
en de distributie van de goederen.
3 Projecten
We hebben één project financieel kunnen steunen: de renovatie van de wc’s op vier etages van het
hostel van de technische school.
Jan Mommers, een gepensioneerde bouwkundige, is een week in de technische school geweest. Hij
heeft voor de school en voor ons, een planning en offerte gemaakt voor de renovatie. Hij heeft
aangegeven welke materialen in Moldavië gekocht kunnen worden en wat we in Nederland moesten
kopen. De materialen die we in Nederland gekocht hebben zijn in juni meegegaan met het transport.
In de technische school in Chisinau heeft een aannemer in de schoolvakantie de toiletruimtes
gerenoveerd. Docenten en leerlingen van de school hebben zelf de scheidingswanden en deuren
gemaakt. Dankzij de giften van enkele donateurs hebben we dit kunnen realiseren!

4 Contacten in Moldavië.
Henk van Veldhoven heeft tijdens zijn verblijf in juni gesproken met de ontvangers van de goederen.
Dit zijn de gehandicapten-organisaties Keystone en Speranta. En de Veteranen van Straseni-district.
Verder de buitenschoolse opvang voor kinderen in Straseni en Carmen Ullersma in Saptebani. Ook
twee scholen, de technische school nr. 4 in Chisinau (waar we uitladen) en een lyceum in Bubuieci
behoren tot onze relaties. Laatstgenoemde school kreeg voor het eerst goederen.
Keystone in Chisinau heeft voor ons de vergunningen van de ministeries en douane verzorgd. Na het
transport hebben ze aangegeven dat ze dit niet meer kunnen verzorgen bij volgende transporten.
We hebben de veteranenorganisatie van het district Straseni bereid gevonden om het papierwerk voor
2016 te verzorgen.
In oktober is Henk van Veldhoven weer naar Moldavië afgereisd om afspraken te maken met de
voorzitter van de veteranen en hij heeft hem een voorschot voor de onkosten gegeven.
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4 Activiteiten en contacten in Voorschoten
In september hebben we onze opslagruimte in Voorschoten moeten verlaten. We konden weer terug
naar de voormalige pastorie aan de B.S. van der Oyelaan in Voorschoten.
1 à 2 keer per week komen enkele vrijwilligers in de opslagruimte bijeen om kleding te sorteren en in
te pakken.
Van de Wereldwinkel in Voorschoten kregen we gebruikt gereedschap dat mensen daar inleveren. Van
de Polenstichting kregen we rollators en postoelen voor ouderen.
5 Publiciteit
De nieuwsbrief verscheen in januari, maart, mei, september en december. Het reisverslag in juli. De
redactie is in handen van AnneWies van Beckum en Henk van Veldhoven.
Helping Hand Moldavia heeft een facebookpagina. De nieuwsbrief, het reisverslag (in digitale vorm),
de website en de facebook-pagina zorgen voor een actuele informatievoorziening. Op deze manier
worden donateurs en andere belangstellenden op de hoogte gehouden.
6 Bestuurssamenstelling op 31 december 2016
Henk van Veldhoven
Karel ten Broecke
Nico-Jan de Rooij
Rietje Oostendorp

- voorzitter
- penningmeester
- secretaris
- bestuurslid

Daarnaast wordt het bestuur door een aantal vrijwilligers ondersteund. Wij bedanken met name
AnneWies van Beckum en Omhani Aboelgasim voor hun niet aflatende steun en enthousiasme voor
onze groep. Maar niet minder bedanken wij langs deze weg iedereen die ons in het afgelopen jaar met
grote en met kleine bedragen financieel ondersteunde. Of ons op welke manier dan ook met raad en
daad terzijde stond. Dankzij dit alles hebben wij veel kunnen realiseren.
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Financieel verslag
Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2016 en de begroting met betrekking
tot het boekjaar 2017.
Als extra informatie vermelden wij ook de werkelijke gegevens over het vorige boekjaar 2015.
In 2008 ontvingen wij van de Belastingdienst de beschikking dat wij voor
onbepaalde tijd staan ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Donaties aan onze stichting zijn hierdoor voor de gevers fiscaal
aftrekbaar!
Dankzij grote en veel kleine donaties was het ook dit jaar weer mogelijk om de - geheel
belangeloos - aangeboden goederen naar Moldavië te brengen. Wij hebben ook dit jaar het
transport tweemaal laten verzorgen door Mission & Relief te Zevenhuizen.
Wat betreft onze inspanningen hebben we ons voor het grootste deel bezig gehouden met het
transport en het onderhouden van de projecten ter plaatse.
Het jaar is financieel met een nadelig exploitatiesaldo afgesloten; voornamelijk als gevolg van
de kosten voor twee in plaats van één transport.
Met de reserves waarmee we het jaar afsluiten kunnen we 2017 nog met een gerust hart
tegemoet zien.
Karel ten Broecke – penningmeester
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BALANS PER 31-12-2016
ACTIVA

2016

2015

PASSIVA

2016

2015

953
0
681

953
0
681

Project 011 Computers

1.907

1.932

Project 013 Technische scholen
Subtotaal

0
3.541

0
3.566

Reserve algemeen
Reserves totaal *3)

3.277
6.818

6.263
9.829

30

29

6.848

9.858

Reserves:
Saldi rekeningen *1)
Debiteuren (nog te ontvangen
voor huidig jaar) *2)
Crediteuren (reeds betaald voor
komend jaar)

6.828

9.600

20

63

0

195

Project 005 Ondersteunen van gehandicapten
Project 007 Transport / projectenbezoek
Project 009 Hulp aan gezinnen (Keystone)

Crediteuren (nog te betalen voor huidig jaar)
*4)

Totaal

6.848

9.858

Totaal

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1) De saldi op
€
20,38
€ 6.807,41
€ 6.827,79

de rekeningen zijn als volgt te specificeren:
ING Zakelijke Rekening: NL92INGB0004960787
ING Zakelijke Spaarrekening: NL92INGB0004960787
totaal

2) Het bedrag bij nog te ontvangen debiteuren 2016 betreft rente over 2016. Dit bedrag is
begin 2017 ontvangen.
PASSIVA
3) Het bedrag aan reserve voor een project is het positieve verschil tussen de reserve van
31.12.2015 plus de donaties voor dat project en de uitgaven die wij dit boekjaar daarvoor
hebben gedaan.
Voor een paar projecten zijn in Nederland goederen beschikbaar gesteld en donaties
ontvangen. Buiten de transportkosten voor deze goederen, waren er verder geen andere
kosten voor deze projecten. De (algemene) donaties en de reserves zijn gebruikt om deze
transportkosten te dekken.
4) Het bedrag bij nog te betalen crediteuren 2016 betreft bankkosten over het laatste
kwartaal van 2016. Dit bedrag is begin 2017 voldaan.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
EN
BEGROTING 2017

Omschrijving

Werkelijk
2016
Baten Lasten

Begroting
2016
Baten
Lasten
4.000

Giften particulieren, bedrijven en subsidie
Giften en uit acties voor projecten:
Project 005 Ondersteunen van
gehandicapten
Project 007 Transport/projecten bezoek
Project 009 Hulp aan gezinnen (Keystone)
Project 011 Computers
Project 013 Ondersteunen van techn.
scholen
Projecten algemeen
Bestuurs-/secretariaatskosten
Diversen
Rente en bankkosten
Uit reserves
Naar reserves
Totalen

Werkelijk
2015
Baten
Lasten

500
2.717

500

1.500

8.000

2.250

3.640

1.500

3.800

25
650

500

500
500

3.471

11.030

400
11.000

800
15.000

50

1.435

200
100
150

100
63

370
100
50

116

3.011

8.570

17

7.409

2.686

136
20

Begroting
2017
Baten
Lasten
7.000

3.850

8.570

10.000
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100
87
100
114

7.669

10.000

14.988

100

250
100
100

650

14.988

20.650

20.650

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
➢ Van enkele kerkgenootschappen en een aantal particulieren ontvingen we giften voor een
vrije besteding. Wat we voor het transport tekort komen, wordt daar voor een deel mee
betaald.
➢ Van een kringloopwinkel en een aantal particulieren ontvingen we giften voor de kosten
van onze transporten (project 007).
➢ Het geld dat wij niet direct voor de dagelijkse gang van zaken nodig hebben, wordt
weggezet op een zakelijke spaarrekening.
LASTEN
➢ De kosten voor transport zijn als volgt te specificeren:
€ 195,11
€ 214,10
€ 7.000,00
€ 7.409,21
➢

afhandelingskosten transport 1 in Moldavië
afhandelingskosten transport 2 in Moldavië
2 volledige transporten door Mission & Relief
totaal

Voor de technische school hebben we voor € 650,00 een tweedehands pelletpers gekocht.

➢ Bestuurs- en secretariaatskosten:
Dit betreffen slechts bestuurskosten ten aanzien van de website, een eindejaarsmailing en
representatiekosten; verder hebben we € 125,00 uitgegeven aan een lunch bij het afscheid
van onze waarnemend secretaris.
Het secretariaat heeft geen kosten gemaakt.
➢ Bankkosten en diversen:
De bankkosten betreffen kosten voor internetbankieren en overschrijvingen.
Algemene opmerking
Indien aan een project meer is uitgegeven dan ervoor is ontvangen inclusief de aanwezige
reserve voor dit project (bijvoorbeeld project 007: transportkosten), wordt het meerdere over
het algemeen betaald uit de donaties zonder een specifiek karakter.
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TOELICHTING OP DE BEGROTING
Het blijft moeilijk een goede inschatting te maken van giften in 2017. Zijn de giften van
sommige bedrijven en instanties en die van particulieren structureel of waren ze eenmalig?
Zullen er, mede door de website en de groeiende naamsbekendheid, nieuwe donateurs
bijkomen? We blijven altijd hopen op genoeg donaties voor één transport. Het ziet er gelukkig
naar uit dat in 2017 de economie weer verder aantrekt. Maar voorzichtigheid in de begroting
blijft geboden!
➢ Een nieuw computerproject ten behoeve van een middelbare school wordt in
samenwerking met Leerbedrijf Zebra in Hoofddorp dit jaar verder opgezet en uitgewerkt
en zal waarschijnlijk in 2018 uitgevoerd worden met begeleiding ter plekke door dit
Leerbedrijf. Door diverse oorzaken en de moeilijke communicatie vanuit Nederland met de
school, is 2017 niet meer haalbaar.
➢ In 2017 zal, als het aanbod van goederen net zo voorspoedig blijft lopen als in 2016, één
transport plaatsvinden in het voorjaar.
➢ Verder blijven we samen met “Keystone” voor de nodige hulp aan gezinnen zorgen. Ook
de hulp aan en voor kinderen en volwassenen met een handicap krijgt onze volle aandacht.
➢ We hebben gelukkig nog steeds de beschikking over een gratis opslagruimte in
Voorschoten. De goederen die we daar verzamelen worden door Mission & Relief
opgehaald en door hen, al dan niet als deeltransport, naar Moldavië getransporteerd.
➢ Ook dit jaar zullen we het transport begeleiden en onze projecten bezoeken. We
inventariseren bij die bezoeken bij directie en staf van de organisaties de meest
noodzakelijke benodigdheden en hun specifieke wensen. Hierdoor kunnen we adequaat
inspelen op de behoeften en tekorten waarmee deze projecten te kampen hebben.
➢ Van een technisch school hebben we een verzoek gekregen een bestaande, nu niet in
gebruik zijnde, doucheruimte met veel achterstallig onderhoud, te renoveren. Enkele jaren
geleden hebben we dit ook gedaan voor een doucheruimte in een ander gebouw van deze
school. We gaan ons er sterk voor maken om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen.
Afhankelijk van de donaties die wij ontvangen, kunnen méér projecten worden ondersteund.
Pas als hierover duidelijkheid bestaat, nemen wij daar een beslissing over. Dit is niet als
zodanig in de begroting opgenomen.
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