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at heeft onze stichting in 2015 gedaan? Het 
jaarverslag is een korte weergave van onze 

activiteiten. Stichting Hulp Oost-Europa zet 
zich al 40 jaar in ten dienste van onze naasten in 

centraal en Oost-Europa. In de loop van deze 40 jaar zijn 
er nogal eens accenten verschoven in onze activiteiten. 
In ons jubileumjaar 2016 zal dat zeker genoemd worden. 
Daarmee zijn de jaarverslagen die achtereenvolgens 
door onze stichting gepubliceerd werden, niet alleen een 
overzicht van feiten, cijfers en bijbehorende toelichting, 
maar als tijdsdocumenten een verzameling spiegels van 
de kerkelijke en maatschappelijke situatie in de loop der 
jaren, in Nederland en Oost-Europa. 

Het jaarverslag 2015 is ook weer zo’n spiegel. Het geeft 
weer welke keuzes er gemaakt zijn en welke accenten 
gelegd werden. Soms beleidsmatig en voorspelbaar, 
soms onvoorzien en pragmatisch omdat de vraag zich 
voordeed. De activiteiten ter leniging van de nood in de 
vluchtelingencrisis zijn een voorbeeld van deze tweede 
categorie. Aan het begin van 2015 hadden we dit niet 
kunnen bedenken, maar we zijn dankbaar dat we van 
betekenis konden zijn.

In de opeenvolgende jaarverslagen zijn de accenten in 
beleid verschoven, maar naast verandering is er ook 
continuïteit. En die continuïteit zit meer op het niveau 
van drijfveren en motieven dan van plannen en activi-
teiten. Dragende ondergrond is de christelijke bewo-
genheid die onze achterban telkens weer in beweging 
brengt. Daar zijn wij als stichting dankbaar voor en die 
dankbaarheid willen we dan ook uitdrukkelijk op deze 
plaats uitspreken. In het Nieuwe Testament schrijft de 
apostel Paulus een brief aan de gemeente van Filippi, 
een gemeente aan de noordkant van de Egeïsche Zee. 
Zijn tekst inspireert tot op de dag van vandaag ons werk: 
“Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in 
nederigheid de een de ander voortreff elijker achten dan 
zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat 
van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor 
wat van anderen is”  (Filippenzen 2: 3 en 4). 

Jaap Braaksma
voorzitt er stichting Hulp Oost-Europa

W
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Ons werk in een oogopslag

De donateur
23.236 Aantal giften

7.159 Aantal donateurs

361 Aantal giften > € 500,-

323 Aantal donateurs > € 500,-

2.116 Aantal donateurs met doorlopende  
toezegging

De organisatie
74 vrijwilligers

9 leden comité van aanbeveling

8 bestuursleden

5 leden raad van toezicht

3 medewerkers

De giften
Particuliere donateurs € 657.372,-

Kerkelijke gemeenten € 302.512,-

Fondsen € 122.641,-

Organisaties/bedrijven € 66.747,-

Onderwijsinstellingen € 8.207,-

Werkgroepen € 15.710,-

Goederen in natura € 59.486,-

Totaal € 1.232.675,-

De kosten
Eigen fondsenwerving 9,4%

Administratie en beheer 5,8%

Totaal 15,2%
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Slowakije

Polen

Oekraïne

Hongarije

HOEDonateur Partner Hulpontvanger

RoemeniëDiverse landen

Balkan

 

 Aantal donateurs
Drenthe 77
Flevoland 62
Friesland 65
Gelderland 2057
Groningen 91
Limburg 9
Noord-Brabant 161
Noord-Holland 263
Overijssel 756
Utrecht 839
Zeeland 240
Zuid-Holland 2144 
NN 395

Diaconale projecten € 203.122
Gemeente opbouw € 53.596
Onderwijs € 9.083
Werkvakanties € 7.169

Diaconale projecten € 28.742
Gemeente opbouw € 11.461

Diaconale projecten € 24.380
Gemeente opbouw €   7.500
Onderwijs € 11.025

Diaconale projecten € 55.583
Gemeente opbouw € 11.849
Werkvakanties € 7.618

Diaconale projecten € 8.699
Gemeente opbouw € 25.245
Onderwijs € 1.043

Diaconale projecten € 142.950
Gemeente opbouw € 10.079
Onderwijs € 25.024

Diaconale projecten € 157.457
Gemeente opbouw € 7.540
Onderwijs € 64.322
Werkvakanties € 2.392
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Roemenië Oekraïne Hongarije Balkan Slowakije Polen Landoverstijgend Eindtotaal

Diaconale projecten 203.122 157.457 55.583 142.950 24.380 28.742 8.699 620.933

Gemeente opbouw 53.596 7.540 11.849 10.079 7.500 11.461 25.245 127.270

Onderwijs 9.083 64.322 - 11.025 1.043 85.473

Werkvakanties 7.169 2.392 7.618 25.024 52.203

Eindtotaal 282.970 231.711 75.050 178.053 42.905 40.203 34.988 885.878
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ONZE 
RESULTATEN
Hoe wij het verschil maakten  
in Oost-Europa

Projectthema’s
Stichting Hulp Oost-Europa hanteert zeven thema’s waaronder projecten moeten vallen.  
Het gaat hierbij om:
3.2.  Diaconale projecten zijn gericht op barmhartigheid aan mensen die hulp nodig hebben;
3.3.  Toerustings- en lectuurprojecten zijn dienstbaar aan christelijke gemeenten om hen te helpen bij de gemeenteopbouw.
3.4.  Onderwijsprojecten zijn gericht op ontwikkeling en educatie van jeugd en jongeren in Oost-Europa.
3.5.  Werkvakanties zijn gericht op jongeren in Nederland om hen kennis te laten maken met mensen in Oost-Europa.  

De jongeren zetten zich op diverse manieren in om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken.

Roemenië Oekraïne Hongarije Balkan Slowakije Polen Landoverstijgend Eindtotaal

Diaconale projecten 203.122 157.457 55.583 142.950 24.380 28.742 8.699 620.933

Gemeente opbouw 53.596 7.540 11.849 10.079 7.500 11.461 25.245 127.270

Onderwijs 9.083 64.322 - 11.025 1.043 85.473

Werkvakanties 7.169 2.392 7.618 25.024 52.203

Eindtotaal 282.970 231.711 75.050 178.053 42.905 40.203 34.988 885.878

Overzicht besteding projectsoorten per land

Structurele hulp 2015 werkelijk - begroot

3.1 

Inleiding

Diaconale projecten Gemeente opbouw projecten Onderwijs projecten VakantiePlus projecten Gezamenlijke actie
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Wat ging goed:
Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt de hulp aan vluchte-
lingen in Hongarije, Servië en Kroatië. In het verslagjaar wordt 
het nieuws beheerst door stromen vluchtelingen uit het Midden-
Oosten en Afrika. Velen willen via Servië, Kroatië en Hongarije 
een nieuw bestaan opbouwen in landen als Duitsland en Neder-
land. De coördinatie van de hulpverlening onder vluchtelingen 
is in handen van Arie Kooijman, vrijwilliger van stichting Hulp 
Oost-Europa. Hij reist enkele keren naar de vluchtelingenkampen 
om te zien wat er met het ingezamelde geld gebeurt. In Hongarije 
werken we samen met de Hongaarse stichting Oltalom (betekent: 
Bescherming). Deze stichting verleent hulp door vluchtelingen 
een slaapplek, eten, drinken en zo nodig medische zorg aan te 
bieden. Het werk gebeurt in en rondom de daklozenopvang in 
Boedapest, maar er wordt door Oltalom ook hulp gegeven in 
het zuiden van Hongarije en in Kroatië. In Servië is evangelist 
Aleksandar Subotin actief. Hij heeft contacten met de Servische 
overheid en verleent hulp in diverse vluchtelingenkampen in 
Servië en Kroatië. Daarnaast werken we in Servië samen met Tibor 
Varga, een individuele hulpverlener, die connecties heeft met de 
Hongaarse stichting Oost-Europa Missie. Tibor verleent al jaren 
hulp aan vluchtelingen die naar West-Europa proberen te komen, 
maar dat werk wordt enorm uitgebreid als in september de vluch-
telingenstroom echt op gang komt. In Kroatië werken we samen 
met vertegenwoordigers van de baptistengemeente in Cakovec. 

De diaconale ondersteuning in Rosiori (Roemenië) is tweeledig. 
Ten eerste het thuiszorgproject. Twee verpleegkundigen leggen 
per week 50 bezoeken af bij mensen die thuishulp nodig hebben. 
Er worden huishoudelijke taken verricht, maar ook ondersteuning 
geboden in medische zorg. Een ander project is Roma-opvang en 
–educatie. Daar krijgen 14 Romakinderen scholing. De plaatselijke 
predikant bezoekt de Romagezinnen. Hij probeert ook jongeren 
uit zijn eigen gemeente te betrekken en mee te nemen.

De diaconale stichting Érmellék is een samenwerkingsverband 
tussen bijna 40 gemeenten in de classis Érmellék in Roemenië. De 
stichting heeft een diacones in dienst. Ze organiseert in de winter-
maanden een broodproject voor arme gezinnen, bijeenkomsten 
voor gehandicapten en hun familie. Kinderen uit arme gezinnen 
krijgen jaarlijks een schoolpakket. Daarnaast geeft de diacones 
diaconale trainingen aan kerkenraden. Deze trainingen hebben als 
doel het diaconaal bewustzijn te vergroten en plaatselijk diaco-
naat te stimuleren.

Stichting Hulp Oost-Europa heeft in de wintermaanden in het 
hele werkgebied het mogelijk gemaakt dat er voedselpakketten, 
brandhout en medicijnen werden uitgedeeld aan de mensen die 
deze hulp het hardst nodig hebben. De hulpverlening verliep via 
plaatselijke contactpersonen die de situatie goed kennen en weten 
waar de nood groot is.

De Slowaakssprekende Hervormde Kerk in Slowakije heeft het 
zogenaamde Carmelproject opgezet. Dit diaconale project is erop 
gericht om jongeren in moeilijke omstandigheden de helpende 
hand te bieden. Het christelijke café in de plaats Sacovec speelt 

Vluchtelingenhulp

“ Het is moeilijk om te zien dat kleine kinderen naar ons  
toe komen en hun handen uitsteken en smeken om eten. 
We gaven ze soep en sommige kinderen kwamen drie 
keer terug. Toen ik thuiskwam na het bezoek aan Presevo, 
waar vluchtelingen Servië binnenkomen, zag ik in mijn 
gedachten een grote rivier van mensen. Het beeld van die 
massa’s mensen laat me niet los.”

Evangelist Aleksandar Subotin uit Kucura (Servië)  
is coördinator vluchtelingenhulp in Servië

3.2. 

Diaconale projecten

Oekraïne 3 deeltransporten

Hongarije 2 transporten

Servië 2 transporten

Roemenie 1 transport

Slowakije 1 transport

Overzicht met transporten 2015
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daarin een belangrijke rol. Jongeren kunnen daar terecht om 
in gesprek te gaan met christelijke maatschappelijke werkers. 
Jongeren komen op deze manier ook in contact met het evangelie.

De boerderij bij het kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’ in 
Nagydobrony (Oekraïne) zorgt ervoor dat het tehuis qua voedsel 
vrijwel selfsupporting is. Ook de psychische en geestelijke begelei-
ding van de kinderen is sterk verbeterd.

Monalisa Iancu heeft in Onesti (Roemenië) een dagopvangcen-
trum voor gehandicapte kinderen en jongvolwassenen. Hier 
komen dagelijks ongeveer 20 cliënten. Er is een sportzaal, snoezel-
ruimte, klaslokaal en een keuken. De kinderen worden gebracht 
en gehaald. Naast Monalisa werken er nog een sportinstructeur en  
een logopediste. Hulp Oost-Europa ondersteunt in het dagelijks 
aanbieden van een warme maaltijd, vaak de enige maaltijd van die 
dag voor de cliënten.

De ziekenafdeling in het daklozencentrum Oltalom in Budapest 
ontvangt een ECG (Electrocardiogram)-apparaat. Hiermee kunnen 
hartfilmpjes gemaakt worden bij hartklachten.

De stichting organiseert in 2015 negen (deel)transporten. De 
goederen die naar Oost-Europa zijn getransporteerd hebben een 
waarde van 115.539 euro. Er zijn vooral waspoeder, kleding en 
computers naar de betreffende gebieden gebracht. Een transport 
naar Hongarije bevat ook een stapel matrassen. Een aantal krijgt 
als bestemming een jongerencentrum in Vácegres. Een gezin 
waarvan het hele huis is afgebrand, krijgt ook enkele matrassen. 
Het transport naar Servië bevat onder andere schoenendozen die 
Nederlandse kinderen hadden gevuld met kerstgeschenken voor 
kinderen in Servië. Ook krijgt het kerkinterieur van een evangeli-
sche gemeente een bestemming in Oost-Europa.

Wat ging anders:
Van de drie doelstellingen van de ondersteuning aan stichting 
Érmellék in Sacueni (Roemenië) is er een gehaald. Er is praktische 
hulp gegeven aan de armen. Er zijn helaas vrijwel geen activiteiten 
verricht om het diaconale bewustzijn te vergroten en het stimu-
leren van plaatselijk diaconaat. Inmiddels zijn er maatregelen 
getroffen om in 2016 te werken aan de twee andere doelstellingen. 
Dit heeft geresulteerd in het aantrekken van een andere diaconaal 
werkster.

Het kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’ in Oekraïne staat 
er financieel niet goed voor. De staat subsidieert het kindertehuis 
niet, omdat de staat alleen geld geeft voor kleinschalige opvang in 
thuissituaties. Andere inkomsten zijn er wel, maar de opbrengst 
is onvoldoende om alles te bekostigen. Er komen geen groepen 
Hongaarse studenten meer naar het tehuis wegens de instabiele 
situatie van het land. Deze studenten konden op kosten van de 
Hongaarse overheid naar Oekraïne om daar maatschappelijke 
stages te verrichten. Ze betaalden de overnachtingen en de maal-
tijden, waardoor het kindertehuis inkomsten genereerde. Door 
de lage salarissen vertrekt veel personeel en zoekt elders werk. 
Hogere salarissen geven aan het bestaande personeel, is ook geen 

Diaconale projecten €620.933

slowakije
balkan 
langoverstijgend 
Hongarije 
Oekraine 
Polen 
Roemenie

Slowakije
€ 24.380 - 4%

Balkan
€ 142.950 - 23%

Landoverstijgend
€  8.699 - 1%

Hongarije
€ 55.583 - 9%

Oekraïne
€ 157.457 - 25%

Polen
€ 28.742 - 5%

Roemenië
€ 203.122
33%

optie, want dan blijft er geen geld over om goede zorg voor de 
kinderen te garanderen. De zorgen rondom de financiering van 
het kindertehuis hebben onze aandacht.

Transporten naar Oekraïne zijn ook in 2015 niet mogelijk. Wegens 
politieke spanningen zijn de grenzen gesloten voor hulptrans-
porten. Gelukkig konden er wel drie deeltransporten via een 
andere Nederlandse organisatie worden geregeld.

Stap vooruit:
De winterhulp die gegeven wordt in Dorolt wordt programma-
tisch afgebouwd. De eigen gemeente in Dorolt neemt steeds meer 
eigen verantwoordelijkheid. De kerkenraad heeft daarom in 2015 
de gemeenteleden van Dorolt gevraagd namen op te schrijven van 
mensen die hulp nodig hebben. Naar aanleiding daarvan is er voor 
twintig mensen uit de kerk voor eten gezorgd.

Hulp Oost-Europa ondersteunt het daklozencentrum DePaul in 
Bratislava (Slowakije). In het centrum is een aparte afdeling waar 
35 langdurige zieke daklozen verblijven. In samenwerking met 
de plaatselijke hervormde gemeente wordt er kleding en voedsel 
ingezameld voor deze mensen. De afdeling met langdurig zieken 
draait vrijwel helemaal op vrijwilligers. Het bijzondere is dat 
steeds meer christenen hun geloof handen en voeten willen geven 
door vrijwilligerswerk te gaan doen in dit gedeelte van de opvang. 
Ook artsen verlenen kosteloos hulp.

Stichting Hulp Oost-Europa   jaarverslag 2015 9



3.3. 

Gemeenteopbouw-
projecten

Wat ging goed:
De eerste Emmaüstraining heeft plaats in Roemenië. In het 
plaatsje Odorheiu Secuiesc (Hongaars: Székelyudvarhely) komen 
de cursisten bij elkaar om de Emmaüscursus te volgen.

Hongaarse voorgangers en ouderlingen bezoeken in januari 
Nederland en volgen catecheselessen in verschillende hervormde 
gemeenten in Nederland. Ze maken kennis met het catechese-
materiaal dat in Nederland wordt gebruikt. De bezoeken zijn 
onderdeel van de besprekingen met stichting Hulp Oost-Europa 
om te komen tot de ontwikkeling van een Hongaarse catheches-
emethode. Er is geen methode voor gemeenten in Hongarije en 
de Hongaarstalige gebieden beschikbaar. Enkele predikanten in 
Hongarije hebben in het verleden pogingen gedaan om lessen 
voor hun eigen catechisanten te ontwikkelen, maar daar is het bij 
gebleven. In de gesprekken heeft de stichting geconstateerd en 
geconcludeerd dat er behoefte is aan een catechesemethode. De 
methode gaat stichting Hulp Oost-Europa niet zelf ontwikkelen. 
De stichting wil het gesprek in Hongarije en Hongaarstalige 
gebieden op gang brengen en stelt daar ook geld voor beschikbaar.

Eind mei wordt de Matraházáconferentie in Hongarije georga-
niseerd. Tijdens deze conferentie ontmoeten Nederlandse en 

‘ Een deelnemer zei God 
dankbaar te zijn voor 
deze mogelijkheden. 
Hij zag al uit naar 
het volgende jaar ’

Hongaarse predikanten elkaar. Nederlandse predikanten gaan 
zondags voor in diensten. Thema’s die besproken worden, zijn: ‘De 
prediking in Hongarije’,  ‘De gaven van de Geest’, ‘de Volkskerk’, 
‘Toekomstverwachting’ en ‘De toekomst van de kerk’.

Voor de derde keer, organiseert de Polenwerkgroep van stichting 
Hulp Oost-Europa in samenwerking met Poolse predikanten en 
leidinggevenden van de kerkelijke gemeenten een conferentie 
in Oene. Het thema tijdens deze twee dagen is: “How to serve the 
Lord in de church”. Er bestaan al ruim 13 jaar intensieve contacten 
met de Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce (de Evange-
lisch Christelijke Kerk in Polen KECh). Hulp Oost-Europa zet niet 
alleen in op diverse vormen van materiële ondersteuning van het 
kerkgenootschap en de gemeenten die ertoe behoren, maar ook 
op vorming en toerusting. Een van de manieren waarop aan de 
vorming en toerusting wordt vormgegeven, is het organiseren van 
conferenties voor leidinggevenden van de kerkelijke gemeenten 
van de KECh.

Ook in 2015 worden zomer- en evangelisatiekampen in het hele 
werkveld van Hulp Oost-Europa ondersteund. Een van die kampen 
is een kinderkamp in de Hongaarse plaats Tahitótfalu. Dankzij de 
hulp van de stichting kunnen tien kinderen uit randkerkelijke en/
of kansarme gezinnen mee. Het hele kamp bestaat uit 31 kinderen 
en 30 jongeren en volwassenen.

Op zaterdag 9 mei is in Torun (Polen) een regionale conferentie 
over evangeliseren; ‘Kerk voor de buurt’. Ds. C.M. van Loon 
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slowakije
balkan 
langoverstijgend 
Hongarije 
Oekraine 
Polen 
Roemenie

Slowakij e
€ 7.500 - 6%

Balkan
€ 10.079 - 8%

Landoverstij gend 
€ 25.245 - 20%

Hongarij e
€ 11.849 - 9%

Oekraïne
€ 7.540 - 6%

Polen
€ 11.461 - 9%

Roemenië
€ 53.596 - 42%

uit Rott erdam houdt vier lezingen en preekt op zondag in de 
gemeente van Torun.

Wat ging anders:
Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt de uitgave van de 
Emmaüscursus in het Hongaars. Vanuit het Roemeense kerk-
district Oradea en Cluj zijn vier mensen opgeleid om trainings-
cursussen te geven. Het cursusboek is in het kerkdistrict Oradea 
geïntroduceerd en alle predikanten hebben een exemplaar van de 
cursus ontvangen. Helaas gebruiken nog maar weinig predikanten 
de cursus. In 2016 zullen er weer gesprekken plaatshebben om de 
cursus verder onder de aandacht te brengen van predikanten.

Via de stichting Studium Academicum in Roemenië ondersteunt 
Hulp Oost-Europa kansarme studenten met een bijdrage in de 
studiekosten. Eind 2015 is het project stopgezet, omdat de stich-
ting opgeheven is. Stichting Hulp Oost-Europa heeft meer dan 10 
jaar kansarme studenten geholpen. 

Stap vooruit:
Stichting Hulp Oost-Europa organiseert in januari een confe-
rentie in Nederland. Hongaarse predikanten en ouderlingen 
maken kennis met het catechesemateriaal dat in Nederland 
gebruikt wordt. Naar aanleiding van deze conferentie wordt er 
een conferentie in Hongarije georganiseerd voor jeugdleiders en 
vertegenwoordigers van enkele protestantse kerken uit Hongarije 
en omliggende landen waar Hongaars gesproken wordt. Er wordt 
nagedacht over toerusting van christentieners.

Kinderkamp in Ozd

“ Dit jaar hadden we 37 kinderen in de leeftij d van 8 tot en 
met 12 jaar. Ze bezochten het kinderkamp in het kasteel 
in Ozd (Roemenië). Er was een goede sfeer. Veel kinderen 
kenden elkaar al van een vorige keer. In korte tij d werden 
ook de nieuwelingen opgenomen in de groep. Het thema 
van het kamp was: ‘Reizen’, naar aanleiding van de reizen 
van Paulus. We spraken over de bekering van Paulus tot 
zij n gevangenschap en schipbreuk. Ook werd er aandacht 
geschonken aan alcohol- en drugspreventie. We kregen 
daarbij  hulp van een 19-jarige ex-verslaafde die verbleef 
in het rehabilitatiecentrum op het terrein bij  het kasteel. Hij  
draaide mee in het vrij willigersteam. Dat was een goede 
ervaring voor ons als leiding. Een van de jongere deel-
nemers vertelde dat het moeilij k was aan het eind van de 
vakantie afscheid te nemen. Een andere deelnemer zei God 
dankbaar te zij n voor deze mogelij kheden. Hij  zag al uit 
naar het volgende jaar.”

Eva Bartha van Bonus Pastor was leidinggevende van een 
vakantieweek in juli 2015

Gemeenteopbouwprojecten €127.270
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3.4. 

Onderwijsprojecten

Wat ging goed:
Het aantal leerlingen dat naar een van de tien christelijke school-
tjes in West-Oekraïne gaat, is nu 500. De scholen zijn erop gericht 
om Romakinderen voor te bereiden op het normale onderwijs 
op de staatsschool. Enkele jaren geleden kwamen er nog 300 
kinderen naar de schooltjes. De kinderen krijgen op school 
ontbijt. Met name in Kisdobrony en Telek (de ‘oudste’ scholen) 
gaan de meeste kinderen van het Romakamp naar school. In 
Nagydobrony is er naschoolse opvang voor Romakinderen die 
inmiddels doorgestroomd zijn naar de ‘normale’ staatsschool. 
Het hoofd van deze opvang heeft goede contacten in de Romage-
meenschap. Hij weet ouders te stimuleren om hun kinderen naar 
de naschoolse opvang te sturen, waardoor er minder uitval is op 
de gewone staatschool.

De hulp bij de opstart van de christelijke kleuterschool in Tirgu 
Mures is in 2015 afgerond. Geconstateerd is dat ouders meer 
betrokken worden bij het reguliere onderwijs op alle christelijke 
scholen in Tirgu Mures.

Evangelist Florin van de Biserica Evanghelica Romana (BER: 
Evangelische Kerk in Roemenië) organiseert naschoolse opvang 
voor Romakinderen. In zijn woonplaats Insuratei (Braila-district) 
wonen ongeveer vijfhonderd Roma. Binnen de gemeenschap is 
een aantal probleemgezinnen (alcoholmisbruik, echtscheiding, 
mishandeling en armoede). De kinderen uit het Romakamp gaan 
maar 3,5 uur per dag naar school. De overige uren worden inge-
vuld met het maken van huiswerk. Veel ouders werken. Anderen 
hebben niet de capaciteit om hun kinderen te helpen bij het huis-
werk. Dit betekent dat deze kinderen slechtere cijfers hebben. Ze 
blijven zitten. Het gevolg kan zijn dat ze niet naar de middelbare 
school kunnen. Vervolgens kunnen deze kinderen moeilijk of geen 
werk vinden. Florin pakt ook de sociaal-emotionele kant aan.  

Onderwijs €85.473 slowakije
balkan 
langoverstijgend 
Hongarije 
Oekraine 
Polen 
Roemenie

Slowakije
€ 11.025 - 13%

Landoverstijgend 
€ 1.043 - 1%

Oekraïne
€ 64.322 - 75%

Roemenië
€ 9.082 - 11%

Kinderen die leerproblemen hebben, 
worden vaak gepest en durven geen extra 
uitleg te vragen in de klas. Daardoor 
krijgen ze problemen met zelfvertrouwen, 
faalangst en negatieve zelfbeelden. De 
huiswerklessen geven Florin de mogelijk-
heid het evangelie door te geven via bijbel-
lessen, het zingen van liederen en gebed. 
Op dit moment zitten de kinderen in de 
kerk, maar de toeloop is groot. De eerste 
resultaten van de naschoolse huiswerk-
klas zijn positief.

Wat ging anders:
De onderlinge contacten tussen Roma en 
de ‘gewone’ bevolking in Oekraïne laat te 
wensen over. Het inkomen van de ‘gewone’ 
bevolking wordt minder en door de burger-
oorlog in het oosten zijn de benzineprijzen 
enorm gestegen. Daardoor worden Roma 
niet meer gevraagd om seizoensarbeid te 
verrichten. Het gevolg daarvan is dat Roma 
ook geen geld hebben. Het bedelen langs de 
deur neemt toe. De kloof tussen de Roma en 
de bevolking wordt daardoor groter.

Stap vooruit:
Samen met vijf christelijke basisscholen in 
Slowakije is er een onderwijsdag georgani-
seerd. Er is een gezamenlijk plan gemaakt 
voor onderwijsvernieuwing. Inmiddels is 
er ook geld uit een nalatenschap in Neder-
land beschikbaar voor dit doel.

‘ Gelukkig was er al 
eerder een betonpad 
op het kamp 
aangelegd waardoor 
het schooltje te voet 
goed bereikbaar is. ’ 
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Roma-onderwijs

Woensdagmorgen hebben we een bezoek gebracht aan 
de Romaschool in Botragy (Oekraïne). Na de regen van de 
afgelopen dagen troffen we daar een enorme modder-
boel. Gelukkig was er al eerder een betonpad op het kamp 
aangelegd waardoor het schooltje te voet goed bereikbaar 
is. Het eerste gedeelte van het pad is nog niet voorzien van 
een voetpad. Het is daar nog steeds een modderbende. 
Voor dit gedeelte is nog geen budget. Er is in het kamp een 
inzameling geweest voor wat puinverharding in de weg voor 
het eerste gedeelte van het kamp. De gemeente blijkt hierin 
ook een toezegging te hebben gedaan voor het beschik-
baar stellen van het benodigd materiaal. In de school treffen 
we twaalf kinderen, Livia de juf en Marianne als helpster. We 
hebben daar ongeveer een uur het lesprogramma gevolgd. 
Wat opvalt is de orde waarin alles gebeurt. Dit vraagt van de 
juf continu alert en consequent te zijn. Het lesprogramma 
deze morgen is: oefenen in tellen, benoemen van kleuren. 
Tevens wordt met behulp van een prentenboek het leven 
van Mozes in vogelvlucht verteld. In het verhaal is verweven: 
wie doet wat, wie kan wat, waarbij het antwoord steevast is: 
Isten (Hongaars: Here).

Hans Boot, vrijwilliger Werkgroep Oekraïne
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Indrukwekkende 
ontmoetingen

“ Tij dens onze werkvakantie in Servie 
ging elke dag een aantal van ons mee 
met een evangelist Andras. Andras 
werkt onder Romakinderen. Vooraf 
bad hij  met ons. Daarna gingen we 
op pad in zij n oude busje. Wat een 
indrukwekkende man! Hij  is enorm lief-
devol naar de medemens, ondanks dat 
het werk soms weleens ploegen op 
rotsen lij kt. Voor we de Roma gingen 
bezoeken, kochten wij  boodschappen 
en speelgoed in voor de gezinnen. 
Andras vertelde een bij belverhaal 
of vertaalde wat wij  lazen uit een 
kinderbij bel. Ook zongen we voor de 
kinderen. Andras betrok ons overal 
bij . We sloten een bezoek af met het 
uitdelen van de spulletjes en spelen 
met de kinderen. Wat opviel was 
dat de kinderen blij  waren met onze 
komst. De omstandigheden waarin 
de kinderen leven zij n in veel gevallen 
erbarmelij k. We hebben daar, uit 
respect geen foto’s van gemaakt, maar 
voor velen van ons waren het indruk-
wekkende ontmoetingen, die we niet 
zullen vergeten. Andras is begaan met 
het lot van deze niet bepaald popu-
laire bevolkingsgroep en laat echt 
in de praktij k zien wat Jezus van ons 
vraagt.”

Jan Oomen, reisbegeleider JV Hedel

3.5. 

Werkvakanties

Wat ging goed:
Deze zomer zijn er ruim 100 jongelui naar Oost-Europa gereisd 
om daar te helpen. Er worden zeven groepen begeleid. De zoge-
naamde VakantiePlus-reizen hebben met name als doel jongeren 
in Nederland in contact te laten komen met jongeren en ouderen 
in Oost-Europa. We zijn blij dat steeds meer jeugdverenigingen een 
project van Hulp Oost-Europa als reisdoel kiezen.

Stap vooruit:
Sinds 2012 gaan groepen jongeren uit Nederland naar Kucura 
in Servië. Daar is Roma-evangelist Aleksandar Subotin actief. 
Hij probeert op allerlei manieren met inzet van de Nederlandse 
jongeren wat te betekenen voor de gemeenschap in het geheel. De 
jongelui hebben al enkele jaren in de plaatselijke school geverfd 
en geklust. De visie van Aleksandar was om de ouders zelf te 
betrekken bij dit werk, zodat ze zelf zorg dragen voor hun school, 
maar dat lukte niet. In 2015 is daar verandering in gekomen. De 
school bleek in september in een erg slechte fi nanciële situatie 
te verkeren. Aleksandar stimuleerde leerkrachten om ouders te 
vragen te helpen. Na enkele maanden kreeg hij de mogelijkheid 
zijn visie te delen met alle leerkrachten en ouders. De ouders 
meldden zich aan en in twee weken tijd werden tien klaslokalen 
geschilderd. Aleksandar ziet dat de ouders meer dan voorheen 
betrokken zijn op de school.

Werkvakanties €52.203

slowakije
balkan 
langoverstijgend 
Hongarije 
Oekraine 
Polen 
Roemenie

Hongarij e
€ 7.618 - 15%

Balkan 
€ 25.024 - 48%

Oekraïne
€ 2.392 - 4%

Roemenië
€ 17.169 - 33%

‘ We sloten een bezoek 
af met het uitdelen 
van de spulletjes 
en spelen met de 
kinderen. Wat 
opviel was dat de 
kinderen blij waren 
met onze komst. ’
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ONZE HELPERS 
Hoe wij geholpen zijn, zodat we  

het werk konden doen
‘HOE… verder? SAMEN… verdiepen was het thema van 2015 en dat was 

leidend voor de activiteiten van de Commissie Fondsenwerving en Publiciteit 
(CFP). In december 2015 werden alle vrijwilligers op de hoogte gebracht van 

het thema van 2016: ‘HOE... verder? SAMEN... optrekken’.

4.2 

Belanghebbenden

Hieronder verstaan we diegenen die in Nederland betrokken 
zijn bij de uitvoering van het werk van onze stichting. We onder-
scheiden twee groepen. Het uitgangspunt is op welke wijze Hulp 
Oost-Europa verantwoording aflegt van uitvoering en beleid en/of 
informatie verstrekt aan de hieronder genoemde groepen.

Groep die financieel bijdraagt aan het werk van de 
stichting

Donateurs
Donateurs worden als belanghebbenden geïnformeerd via het 
blad h-magazine en/of de digitale versie daarvan. Deelnemers aan 
sponsorprogramma’s krijgen specifiek gerichte informatie, die 
voldoet aan de behoefte van deze sterk op het project betrokken 

mensen. Daarnaast ontvingen donateurs die een speciaal project 
ondersteunen een bedankbrief met informatie over de stand van 
zaken over het door hen gesteunde project. Alle nieuwe donateurs 
worden telefonisch benaderd en bedankt voor hun gift. Ze krijgen 
dan ook de mogelijkheid te kiezen op de hoogte te blijven van het 
werk of niet. Uit de reacties blijkt dat mensen deze manier van 
communiceren waarderen.

Bedrijven, kerken en scholen
Deze groep belanghebbenden wordt op de hoogte gehouden via 
gerichte mailingen of wordt telefonisch benaderd. In telefoni-
sche contacten staat de informatiebehoefte centraal, maar wordt 
ook geprobeerd de belanghebbenden te bewegen financieel 
bij te dragen. Een vrijwilliger van de stichting benadert diverse 
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ONZE HELPERS 
Hoe wij geholpen zijn, zodat we  

het werk konden doen

bedrijven in Nederland om deze te bewegen het werk van Hulp 
Oost-Europa te ondersteunen. Hij doet dat met veel enthousiasme 
en dankzij zijn werk hebben diverse ondernemingen een (extra) 
bijdrage gegeven. Diaconieën ontvingen twee keer het magazine 
en een speciale nieuwsbrief. Met regelmaat wordt contact gelegd 
met diaconieën om ze blijvend te betrekken bij het werk van de 
stichting en om afhakende of achterblijvende diaconieën opnieuw 
te interesseren. Kerkenraden krijgen een keer per jaar een gebeds-
brief. Scholen krijgen op verzoek informatie aangeboden dat in 
de meeste gevallen resulteert in een fondsenwervingsactie. Een 
actie door ruim 1.200 leerlingen van vijf christelijke basisscholen 
in Veenendaal en een collecte in de hervormde gemeente hebben 
in totaal bijna 11.000 euro opgebracht. Tijdens de biddagbijeen-
komst van de scholen op woensdag 11 maart 2015 in de Julianakerk 

in Veenendaal werd het geld symbolisch overhandigd. Het geld is 
bestemd voor de aanschaf van een nieuwe keuken in kindertehuis 
‘De Barmhartige Samaritaan’ in Nagydobrony (Oekraïne), dicht bij 
de grens met Hongarije. De leerlingen verkopen in februari 2015 
pepermunt.
De zondagsscholen die verbonden zijn aan de Hervormde 
Zondagsscholenbond hebben in het schooljaar 2014-2015 geld 
opgehaald voor het werk van Hulp Oost-Europa. De opbrengst van 
deze actie is 33.890 euro. Een deel van de opbrengst is bestemd 
voor de uitgave van acht deeltjes van de serie ‘Wat de Bijbel ons 
vertelt’. Deze worden vertaald en gedrukt voor Hongaarstalige 
kinderen in Oost-Europa. Een ander deel van het geld is bestemd 
voor materiaal voor kinderwerk in kerkelijke gemeenten in 
Oost-Europa.
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Jongeren
Jongeren vormen een afzonderlijke doelgroep van belangheb-
benden. Ze worden bij het werk van de stichting betrokken via 
de Jongerencommissie. Deze commissie organiseert onder het 
label ‘VakantiePlus’ werkvakanties naar projecten in Oost-Europa. 
Het jongerenblad HoeZo werd digitaal verstuurd naar bijna 2.500 
jongeren. Er is een speciale website www.vakantieplus.nl. De 
website is vooral gericht op het aanbieden van werkvakanties en 
geeft mogelijkheden voor weblogs en andere manieren van inter-
actieve betrokkenheid. De facebookpagina werd in 2015 veelvuldig 
ingezet om belangstellenden op de hoogte te houden.

Werkgroepen
De stichting heeft contact met meerdere werkgroepen. Er 
wordt bijvoorbeeld al ruim tien jaar nauw samengewerkt met 
gemeenten die projecten hebben in Polen. De Polenwerkgroep 
functioneert als een platform tussen HOE en deze gemeenten.

Fondsen
De stichting onderhoudt contact met enkele fondsen die speci-
fi eke projecten ondersteunen. Er worden afspraken gemaakt over 
het voortgaande begrotingsproces, de rapportage en de evaluatie 
met betrekking tot de projecten.

Groep die als vrij williger betrokken is bij  het werk 
van de stichting

Vrij willigers
De stichting is sterk afhankelijk van vrijwilligers. Deze grote 
groep belanghebbenden wordt ingeschakeld bij activiteiten en 
werkzaamheden gericht op de uitvoering van projecten en het 
goed laten functioneren van de stichting en het kantoor. Vanwege 
het grote belang is beleid ontwikkeld rond ‘werken met vrijwilli-
gers’. Vrijwilligers worden uitgenodigd voor bijeenkomsten van 
verschillend karakter: de nieuwjaarsbijeenkomst (onderlinge 
band versterken) en beleidsconferenties (meedenken met beleid). 
Door middel van extranet (met regelmatig een interne nieuws-
brief (Inform@il)) wordt het met elkaar meeleven gestimuleerd 
en geeft het bestuur informatie over bestuurszaken. Ook nieuws-
berichten uit het werkgebied worden via Inform@il en/of via de 
website gedeeld met de vrijwilligers. 

Ongeveer 80 vrijwilligers zett en zich in voor het werk van stichting 
Hulp Oost-Europa. Naast de bestuursleden, de leden van de raad 
van toezicht en de bestuurscommissies, zijn er op allerlei fronten 
vrijwilligers actief. We noemen er enkele: de vrijwilligers in het 
depot in Delft. Op deze locatie werden goederen in ontvangst 
genomen en transporten samengesteld met veelal tweedehands 
goederen. De vrijwilligers die betrokken zijn bij de uitvoering van 
allerlei kantoortaken namen de vaste medewerkers veel werk uit 
handen. Dankzij hun inzet kon de personeelsbezett ing van het 
kantoor beperkt blijven en daarmee ook de personeelskosten.
De correspondentie met sponsorouders en de kinderen werd 
door vrijwilligers verzorgd. Het gaat dan om de sponsoring van 
kinderen in het kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’ in 
Velika Dobron (Oekraïne) en ondersteuning van evangelisten en 
arme gezinnen in het oosten van Roemenië.
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Een zorgvuldige afweging van kosten in relatie tot beoogde inkom-
sten blijft het uitgangspunt bij fondsenwerving. Spanningsveld is 
steeds of een activiteit ook in voldoende mate kostendekkend is. 
Het gaat daarbij niet alleen om de directe inkomsten, maar ook 
om de zichtbaarheid van de stichting voor de achterban. Hulp 
Oost-Europa is voor haar inkomsten afhankelijk van giften en 
bijdragen van particulieren, kerkelijke gemeenten, organisaties, 
werkgroepen en bedrijven. Het onderhouden en versterken van 
die band is van belang.

Noodhulpactie vluchtelingen
In 2015 breekt de vluchtelingencrisis uit. Honderdduizenden 
mensen van buiten Europa proberen vooral via Turkije en Grieken-
land naar Europa te komen. Het merendeel is op de vlucht voor 
oorlog en terreur. Vijf (kerkelijke) organisaties hebben de handen 
ineengeslagen en een noodhulpfonds opgericht. Het zijn Project 10 
27 (het diaconale programma van de GZB), Verre Naasten, Depu-
taten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gave en 
Hulp Oost-Europa. Er is in totaal meer dan 800.000 euro ingeza-
meld, waarvan 200.000 euro ontvangen voor hulpverleningspro-
jecten van Hulp Oost-Europa in Servië, Hongarije en Kroatië.

Presentatie op beurzen, etc.
In 2015 is Hulp Oost-Europa met een stand aanwezig tijdens de 
Zendingsdag van de GZB in Gorinchem. Er is voorlichting gegeven 
tijdens ouderenkringen en vrouwenverenigingen. 

Kooravonden
Op zaterdag 18 april is er in de Grote Kerk van Harderwijk een 
groot benefi etconcert voor Oekraïne. De oorlog in het oosten van 
Oekraïne heeft grote gevolgen voor het hele land. Het Interkerke-
lijk Koor Harderwijk en CKV Sonabilé Apeldoorn, het Gospelkoor 
The Rejoice Singers en het Flevo’s Mannenkoor Dronten zorgen 
samen met Het Gelre Brass voor de muzikale invulling.
Op 12 december organiseert het vocaal ensemble ‘Annemarie & The 
Pilgrims Voices’, begeleid door instrumentaal ensemble ‘Passione’, 
een bijzonder kerstconcert in de Dorpskerk Hierden. Deze avond is 
een aaneenschakeling van muzikale hoogtepunten met o.a. traditi-
onele kerstliederen, Engelse Carols van John Rutt er. Het jeugdkoor 
Jong Hosanna uit Nunspeet o.l.v. Annemarie de Jong levert ook een 
bijdrage.

Verkoop kaarten
De heer Versluis uit Veenendaal verkoopt oude ansichtkaarten 
van voor 1960. Via ons blad worden lezers opgeroepen kaarten te 
geven. Daar wordt goed gehoor aan gegeven. De opbrengst is in 
2015 5.311 euro.

Inzet callcenter
In 2015 hebben we opnieuw een callcenter ingezet. De groep 
donateurs die is benaderd, ondersteunde in het verleden de actie 
winterhulp. Bijna 1.000 mensen zijn gebeld. Ruim 20 procent 
besluit (regelmatig) een gift over te maken. De gemiddelde gift per 
gever is € 22,45 per jaar. Ruim 10 procent maakt een eenmalige gift 
over.

4.3 

Fondsenwerving
4.4 

Voorlichting en Publiciteit

Een van de statutaire doelen van de stichting is het informeren van 
de achterban in Nederland over de situatie van kerken en bevol-
king in Oost-Europa. Publicaties van de stichting staan daarom 
deels ook in het teken van voorlichting.

Nieuwsbrieven en magazines
In 2015 wordt in mei op een originele manier, in de vorm van een 
poster, het jaarverslag 2014 onder de aandacht van de donateurs 
gebracht. In december verschijnt er een magazine waarin onze 
begunstigers uitgebreid geïnformeerd worden over ontwikke-
lingen en achtergronden in Oost-Europa. Er verschijnen twee 
nieuwsbrieven, die meer gericht zijn op directe fondsenwerving. 
Daarnaast sturen we drie keer een brief met acceptgiro naar onze 
lezers.

Advertenties
In de periode maart tot en met september wordt de advertentielijn 
‘maar een hartslag bij ons vandaan’ weer ingezet in offl  ine- en onli-
neadvertenties. In de wintermaanden zijn de advertenties gericht 
op de winterhulp in Oost-Europa. We adverteren in (kerkelijke) 
weekbladen, in kerkbodes en op websites van christelijke organi-
saties. 

Foldermateriaal
Op verzoek van enkele kerkelijke gemeenten hebben we folders 
gemaakt. Deze folders zijn tijdens de kerkdienst uitgedeeld. Het 
materiaal wordt op maat gemaakt en aangepast aan het collecte-
doel.

Free publicity
In 2015 zijn 23 persberichten aangeboden aan dagbladen en 
plaatselijke en regionale kerkbladen. Ze zijn meestal afgestemd op 
nieuws uit de nieuwsbrieven maar soms ook geënt op de actu-
aliteit. Vanuit de bestuurscommissies van de stichting worden 
regelmatig onderwerpen aangeboden. Er verschijnen diverse 
interviews met contactpersonen uit Oost-Europese landen in 
de gedrukte media. De Waarheidsvriend publiceert ook in 2015 
bijdragen van stichting Hulp Oost-Europa. Ook op de website 
www.cip.nl worden regelmatig interviews met vrijwilligers van de 
stichting geplaatst.

Enquête
De commissie heeft een enquête gehouden onder donateurs 
en vertegenwoordigers van diaconieën. Daarin wordt de vraag 
gesteld hoe uniek het werk van Hulp Oost-Europa is en hoe bekend 
het werk is. De uitkomst daarvan is in het najaar besproken en 
in een notitie vastgelegd. In 2016 zullen de uitkomsten daarvan 
verder praktisch uitgewerkt worden.

Christelij k Charitatief Peil
Stichting Hulp Oost-Europa heeft voor de eerste keer meegedaan 
met het Christelijk Charitatief Peil (CCP). Dit is een onderzoek 
onder christenen over naamsbekendheid, imago en geefgedrag. 
Goede doelen kunnen meedoen met een specifi eke vraag voor 
hun doel. In het onderzoek, uitgevoerd onder 542 donateurs, is 
gevraagd hoe de donateurs de vriendelijkheid van goede doelen 
ervaren. Stichting Hulp Oost-Europa eindigd op de tweede plaats. 
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UW BIJDRAGEN
Hoe wij omgingen met uw geld

Hieronder wordt u een beeld van de ontvangsten voor en de bestedingen aan de doelstellingen in 2015 geschetst.

Voor het inzicht in de donaties, giften en schenkingen voor de jaren 2011 tot en met 2015 is het volgende schema opgezet 
(in € x 1.000)

5.0

Toelichting

Toelichting op de baten

Toelichting op de lasten

In 2015 zette de trend van jaarlijkse dalingen bij de 
algemene giften helaas door. Mede door de eigen 
actie (naast de gezamenlijke actie) voor de nood-
hulp vluchtelingen (bruto-opbrengst € 41.000) zijn 
de bestemde giften in 2015 hoger dan begroot. In 
2015 daalde de omvang van de goederen in natura 
eens niet maar steeg juist doordat veel computers, 
veel waspoeder en nieuwe, professionele keukenap-
paratuur naar Oost – Europa werd getransporteerd.

Voor het inzicht in de lasten voor de jaren 2011 tot en met 2015 zie het volgende schema  
(in € x 1.000)

 werkelijk 2015 begroot 2015  werkelijk 2014 

Algemene giften  365  371  393

Bestemde giften  701 621 710

Totaal aan giften  1.066 992 1.103

Nalatenschappen e.d.  21 25 71

Goederen in natura  92 25 59

Totaal  1.179 1.042 1.233

 werkelijk 2015  begroot 2015 werkelijk 2014

Voorlichting/  
bewustmaking 

57 74 53

Voorbereiding/ 
coördinatie

66 69 67

Verstrekte steun 950 761 810

Besteed aan  
doelstelling

1.073 904 930

Werving baten 115 126 115

Beheer en  
administratie

66 68 64

1.254 1.098 1.109

De kosten werden goed beheerst. Belangrijke 
oorzaken van een veel hogere verstrekte steun dan  
begroot waren hogere goederen in natura 
 (€ 91.000) en de bestedingen van de eigen actie 
vluchtelingen (€ 40.000).
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De verstrekte steun is door een aantal oorzaken veel hoger dan begroot:  
er is te voorzichtig begroot, er zijn meer goederen vervoerd (€ 91.000) 
dan was voorzien en er is € 32.000 besteed aan de eigen actie noodhulp 
vluchtelingen.

Voor de cirkeldiagrammen van de bestedingen naar doelstelling per 
regio, verwijzen wij u naar hoofdstuk 3. Zonder de gezamenlijke actie 
noodhulp vluchtelingen zou het resultaat € 116.311 lager zijn geweest en 
zou uitgekomen zijn op - € 58.760; dat is in lijn met het begrote resultaat 
van € 45.000.

Toelichting op de baten

Structurele hulp naar regio € 885.879 

Structurele hulp naar doelstelling € 885.879

Slowakije
€ 42.905 - 5%

Diaconale projecten
€ 620.933 - 70%

Balkan
€ 178.053 - 20%

Gemeente opbouw
€127.270 - 14%

Diverse landen  
€ 34.988 - 4%

Onderwijs  
€ 85.473 - 10%

Hongarije
€ 75.050 - 8%

Werkvakanties 
€ 52.203 - 6%

Oekraïne
€ 231.711 - 26%

Polen
€ 40.203 - 5%

Roemenië
€ 282.969 - 33%

Van het CBF mogen de kosten voor eigen fondsenwerving maximaal 25 procent van de baten uit de eigen fondsenwerving bedragen.  
Het bestuur stelt dit percentage op 20. Het percentage bedraagt in 2015: 9,7. Het bestuur heeft in 2008 besloten dat de kosten voor  
administratie en beheer niet meer mogen bedragen dan 10 procent van de som der baten. In 2015 bedraagt dit percentage 5,5.  
In 2015 is van elke ontvangen honderd euro een bedrag van € 89,80 besteed aan de doelstellingen (bestedingen/totaal baten).

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2015.

 

Overig

Strekking accountsverklaring

slowakije
balkan 
langoverstijgend 
Hongarije 
Oekraine 
Polen 
Roemenie

slowakije

balkan 

langoverstijgend 

Hongarije 

Oekraine 

Polen 

Roemenie
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Drs. Jaap Braaksma  vz  Margreet Agterhuis  x     Herbert van Daalen *   

Gera Geluk-van de Werken se   Leo van Kampen x      Drs. Adré Lichtendonk * x   

Albert Heldoorn x   Drs. Adré Lichtendonk x  x x x  Marja Meijwaard * x   

Drs. Gerth Westmaas x   Albert Heldoorn vz   vz   Frans van Dam x   

Martin Holtland x   Aalt Mulder x      Bert van Kempen x   

Ing. Jan Migchels x   Ing. Gert Wim Stoffer x    x  Henk Jan Kroeze x   

Ing. Gerrit Jan van Norel x   Henk Selles x      Gert Molenaar x   

Drs. Klaas Witteveen pe   Teen van Wiefferen x      Wil van ’t Ooster x   

Nelleke ten Kortenaar-Stam x Jacob Westland x      Elsbet Verduijn x   

Drs. Zeger de Haan x Eric Dijkgraaf x Dineke Vermeulen x   

Cor van Groningen  x  Paul Verkade x Jans Westland x  

Drs. Maarten Burggraaf  se  Klaas Bos x Drs. Gerth Westmaas x x

Prof. dr. Cees Gooijer x Drs. ing. Heino Bakker  x     Drs. Klaas Witteveen x

Dr. ir. Jan van der Graaf  vz  Chiel Huizer  x     Jan Groeneveld  x x

Ds. Jan Verhaar  x  Wout van de Water  x x    Dick Post  vz x

Drs. E. van Dijk   x Jaap Westhuis x Euft Krachten x

Drs. K. van Meijeren x Drs. Gerth Westmaas  vz     P. Paul   x

Ds. J. den Ouden   x Menno Zetzema  x     Hans Rodenburg   x

Dr. C.P. Boele x Drs. Foka van de Beek x C. Rodenburg. x

Dr. S.D. Post   x Gerrit van Dijk   x    Sjaak van der Sar   x

Drs. L.N. Rottier   x Ds. Laurens Jan Vogelaar   vz    Jan Schuurman Hess   x

Drs. P.J. Vergunst  x Ds. Bert den Butter x Gerrit Weerheim   x

Drs. H.J. van Wijnen x Drs. Piet Booij    x   Oproepkrachten depot   x

Ds. D. van der Zwaag   x Gert Cammeraat    x   W. van der Struif x

Daan Vogelaar    x  H. Berkel   x

  Herbert van Daalen     x  H.B. Post   x

  Ing. Gerrit Jan van Norel vz

Notulist Bestuur   Elsbet Verduijn x

Nellie Smits Mark Meuleman     x

Dineke Vermeulen    Martin Holtland vz

Els den Hartog      x * medewerkers kantoor

Marjet van den Brink  x   x

Jannemarie Breen  x    x

Gerben van Loenen      x

Henk Erkelens x

Werkgroepen beleidsontwikkeling voor geografische werkgebieden. 

Polen: Eric Dijkgraaf, Paul Verkade, Ing. Gert Wim Stoffer (vz)

Oekraïne: Ir. Stoffel de Ronde (vz), Ing. Henri Visser, Ir. Hans Boot, Jacob Westland, Albert Heldoorn

Sponsorprogramma’s

Oekraïne: Mieke de Boer 

Roemenië: Simone Dina, J. Bloemhof, F. Klooster, N. Schouten, S. Wagterveld, N. van Laar, Chiel Huizer

Taken niet in commissieverband:

Website: Ir. Martin Molenaar, Bedrijvensponsoring: Bas kok, verkoop kaarten: Henk Versluijs, zangavonden: Gerrit Zetzema

BIJLAGE A

Lijst Bestuur,
vrijwilligers 
en medewerkers
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stichtinghoe.nl

Doe niets uit eigenbelang
 of eigendunk, maar laat in 

nederigheid de een de ander 
voortreff elijker achten dan 
zichzelf. Laat eenieder niet 

alleen oog hebben voor wat 
van hemzelf is, maar laat 

eenieder ook oog hebben voor 
wat van anderen is.

eenieder ook oog hebben voor 

Filippenzen 2: 3 en 4


