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In dit jaarverslag kijken we terug op wat er in 2016 binnen 
onze stichting gebeurde. We stonden stil bij 40 jaar 
stichting Hulp Oost-Europa. Voor 1976 waren er al indivi-
duele contacten in Centraal en Oost-Europa. Er werden 
bijbels en andere verboden boeken naar landen achter het 
toenmalige ijzeren gordijn gebracht, predikanten werden 
bezocht en met het materieel en geestelijk ondersteunen 
van medechristenen werd een begin gemaakt. Vanaf 1976 
gebeurde dat in stichtingsverband, samen met andere 
organisaties die in genoemde landen werkzaam waren. Na 
de val van het ijzeren gordijn in 1989 kwam het accent te 
liggen op de opbouw van het kerkelijke leven, het diaco-
nale werk ten behoeve van de allerarmsten en met velen 
konden nieuwe contacten worden gelegd. Contacten die 
steeds meer gekenmerkt werden door wederkerigheid: 
het samen optrekken.

In dit jubileumjaar waren er mooie bijeenkomsten met vele 
vrijwilligers en oud-vrijwilligers, waarbij we dankbaar terug-
keken. Er waren mooie maar ook moeilijke momenten. 
En soms werden relaties weer vernieuwd tussen mensen 
die elkaar uit het oog waren verloren. Er waren zegenrijke 
zangavonden, er was een geslaagde fietstocht langs de 
Donau en de presentatie van de bundel ‘Nieuwe Moed’ 
met bijdragen over het werk in het verleden, heden en in 
de toekomst was een hoogtepunt.

Maar ook het ‘gewone’ werk ging door en breidde zich 
uit. De relatie met christenen in Moldavië werd versterkt, 
de nood in Oekraïne bleef groot, er waren contacten met 
de kleine protestantse kerk in Polen, er waren Hongaarse 
predikanten in Nederland, het werk onder vluchtelingen 
op de Balkan vroeg aandacht en in Roemenië en Slowakije 
waren conferenties met voorgangers. 

We zijn dankbaar dat we 40 jaar samen konden optrekken 
en voor de zegen die we door de jaren heen mochten zien, 
ook het afgelopen jaar. In dit jaarverslag leggen we als 
bestuur verantwoording af voor het werk dat we in 2016 
met elkaar hebben kunnen doen. Met een dankbaar hart.

Dank, dank nu allen God 
Met hart en mond en handen
Die grote dingen doet
Hier en in alle landen
Die ons van kindsbeen aan
Ja, van de moederschoot
Zijn Vaderlijke hand
En trouwe liefde bood

Januari 2017      
Gerrit Jan van Norel, voorzitter

In dankbaarheid 
terugkijken



Ons werk in een oogopslag

De donateur
 21.763 Aantal giften

 7.223 Aantal donateurs

 315 Aantal giften > € 500,-

 304 Aantal donateurs > € 500,-

 1.767 Aantal donateurs met doorlopende  
toezegging

De organisatie
69 vrijwilligers

3 medewerkers

5 leden van toezicht

8 bestuursleden

9 leden comité van aanbeveling

De giften
Particuliere donateurs  681.098 

Kerkelijke gemeenten  241.600 

Fondsen  199.119 

Organisaties/bedrijven  109.339 

Onderwijsinstellingen  20.104

Werkgroepen  14.747 

Goederen in natura  61.934

Totaal € 1.327.941,-

De kosten
Eigen fondsenwerving 12,8%

Administratie en beheer 3,8%

Totaal 16,6%
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HOEDonateur



 Aantal donateurs
Drenthe 63
Flevoland 70
Friesland 80
Gelderland 2209
Groningen 92
Noord-Brabant 161
Noord-Holland 259
Overijssel 773
Utrecht 868
Zeeland 216
Zuid-Holland 2136 
Limburg 11
NN 285

Moldavië
€ 8.768

Polen
€ 23.507
€ 8.750

Slowakije
€ 23.497
€ 15.130
€ 6.900

Hongarije
€ 39.385
€ 13.231
€ 9.069

Diverse landen
€ 29.633
€ 16.267
€ 2.387

Roemenië
€ 184.522
€ 8.770
€ 8.265
€ 2.680

Oekraïne
€ 106.776
€ 9.572
€ 71.209
€ 2.798

€ 116.678
€ 9.0137

Balkan

Diaconale projecten
Gemeente opbouw
Onderwijs
Werkvakanties

Legenda
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ONZE 
RESULTATEN
Hoe wij het verschil maakten  
in Oost-Europa

Projectthema’s
Stichting Hulp Oost-Europa hanteert vier 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.

In de volgende paragrafen worden niet alle projecten genoemd die op de projectlijst van HOE 
(Hulp Oost-Europa) staan. Het gaat hier om voorbeelden.

3.1 

Inleiding
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Diaconaal           Gemeenteopbouw          Onderwijs          Werkvakanties

Structurele hulp 2016 werkelijk - begroot werkelijk begroot
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3.2. 

Diaconale projecten

Wat ging goed:
Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt in vervolg op 2015 ook 
in 2016 de vluchtelingen die in Servië verblijven. Eind 2016 start 
de actie om de bijna vergeten vluchtelingen in Servië te onder-
steunen. Het nieuws verstomt rondom deze vluchtelingen, Ze 
zitten vast omdat ze niet naar West-Europa kunnen, maar ook niet 
terug kunnen/willen. Enkele duizenden vluchtelingen bivakkeren 
in de hoofdstad Belgrado in Servië, buiten de opvangkampen 
op straat of in tochtige restanten van gebouwen. Namens HOE 
helpt een Servische evangelist door de vluchtelingen van eten te 
voorzien, hen naar een arts te sturen wanneer dit dringend nodig 
is, hen schoeisel te geven, en zo nodig te voorzien van kleding.

In Oradea (Roemenië) is in 2003 met thuiszorg gestart. Veel 
vrijwilligers helpen met het schoonhouden en eten koken. Ze 
bezoeken de ouderen ook regelmatig, soms zelfs dagelijks. Door 
dit vrijwilligerswerk kan er met 25 euro per maand per persoon 
een groot wonder gebeuren. Ouderen met een klein pensi-
oentje, waarvan de flathuur niet kan worden betaald, krijgen een 
menswaardig bestaan door de liefde van mensen. Deze liefde 
wordt gevoed door de liefde van Christus die deze vrijwilligers 

uitstralen. In 2016 kregen 60 bejaarden sociale en verpleegkun-
dige hulp, gefinancierd door HOE. De ouderen worden uit hun 
isolement gehaald. Daarnaast ontvangen ze ook pastorale hulp.

In Gruia (Roemenië) komen vrijwilligers van HOE in contact met 
drie kinderen die leverontsteking (hepatitis A) hebben. Dankzij 
financiële steun van HOE kunnen deze kinderen medisch behan-
deld worden waardoor ze genezen.

In het hele werkgebied krijgen christelijke gemeenten en 
organisaties in Oost-Europa ondersteuning om tijdens de 
wintermaanden mensen die de hulp het hardst nodig hebben te 
voorzien van een voedselpakket, brandhout voor de kachel en/of 
medicijnen. In totaal gaat het om honderden ouderen, kinderen 
en arme gezinnen. Een van de organisaties die helpt, is Christian 
Endevaour in Roemenië. Met het geld dat ze krijgen, onder-
steunen ze 690 mensen.

HOE start in oktober met hulpverlening in Moldavië. In eerste 
instantie gaat het om diaconale ondersteuning van een 
naschoolse opvang in Budai. Deze opvang is een lichtpuntje in 
het leven van twintig arme kinderen. Ze krijgen drie keer per 
week een warme maaltijd en hulp bij het maken van huiswerk. 
Ook luisteren ze naar een Bijbelverhaal.

Dagactiviteitencentrum in Onesti (Roemenië) is uitgebreid met 
een tweede verdieping. Monalisa Lancu (directrice) vangt al 
jarenlang gehandicapten op van alle leeftijden. Dit doet ze om 
de ouders te ontlasten en de gehandicapten een zinvolle dag 
te bieden. Gemiddeld komen er per dag zo’n 22 cliënten. In de 
afgelopen jaren was het door beperkte ruimte niet mogelijk om 
hen voldoende individuele aandacht te geven. Verschillende 
Nederlandse stichtingen, waaronder HOE, hebben gezamenlijk 
de uitbreiding gesponsord. HOE ondersteunt de maaltijden 
van vijftien tot twintig meervoudig gehandicapte jongeren en 
volwassenen.

In Tirgu Mures zorgt het predikantenechtpaar Dennis en Katinka 
Elöd voor de naschoolse opvang van zo’n dertig kinderen. 
Behalve lesmateriaal krijgen deze kinderen ook een eenvoudige 
broodmaaltijd..

In kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’ in Oekraïne verblijven 
58 meisjes. Het kindertehuis functioneert goed. Er is gestart met 
vernieuwing van de keuken, waarbij er ook een stuk aangebouwd 
wordt. Een uitdaging vormen de oudere meisjes: ze puberen, 
dus komen in opstand tegen beleid en sommigen willen weg. 
Daarnaast gaan oudere meisjes (vaak gehandicapt) juist niet weg. 
Kerkelijk werker Viktoria speelt hierin een belangrijke positieve 
rol. Zij is afgelopen jaar geslaagd voor haar predikantsexamen en 
begint nu een studie pastorale psychologie. De boerderij levert 
een belangrijke bijdrage aan het bestaan van het kindertehuis. De 
kinderen krijgen te eten van de opbrengst. Een ander deel wordt 
verkocht. HOE draagt 25 procent bij aan de exploitatiekosten. 
Daarnaast draagt HOE bij aan de renovatie van de keuken. 
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HOE ondersteunt in de Slowaakse plaats Secovce een diaconaal 
centrum met de naam Carmel. Het centrum is sober verbouwd, 
ziet er aantrekkelijk uit en wordt bezocht door veel mensen uit 
de stad. Er werkt een team van gemeenteleden, dat zich inzet 
voor sociaal zwakke gezinnen en hulpbehoevende personen. 
Kinderen uit deze gezinnen wordt het mogelijk gemaakt deel te 
nemen aan activiteiten van de school, die ze normaal niet kunnen 
betalen. Dankzij een bijdrage kunnen ze deelnemen aan zomer-
kampen van de kerk. Carmel organiseert ook zomerbijbelkampen 
voor verschillende leeftijdsgroepen. 

In Roznava (Slowakije) werd binnen de hervormde gemeente 
mondjesmaat aan diaconie gedaan. Dankzij de bijdrage van HOE 
(nog geen duizend euro per jaar) zijn er nu diaconale activiteiten 
gestart, waarbij vooral de ouderen, gehandicapten en zieken 
worden geholpen. Buurtzorg kennen ze in Roznava niet. Zes 
vrouwen uit de gemeente zijn bereid gevonden de buurtzorg 
op zich te nemen tegen een kleine vergoeding per maand. Het 
mes snijdt aan twee kanten: de dames (in de meeste gevallen 
weduwen met een pensioen van nog geen 100 euro per maand) 
hebben een aanvulling op hun maandinkomen en de hulpbehoe-
venden zijn verzekerd van regelmatige zorg. Ds. Buza Zsolt vraagt 
in de gemeente voortdurend aandacht voor deze diaconale zorg 
en betrekt de gehele gemeente erbij. Vaak wordt er ook voor de 
zorg aan de zwakke gemeenteleden gebeden tijdens de kerk-
diensten. Van de ondersteuning die de Hervormde gemeente 
van Roznava via HOE ontvangt, wordt ook een gedeelte besteed 
aan hulp aan zustergemeenten in Oekraïne.

Stichting HOE ondersteunt in 2016 een Nederlands echtpaar 
uit Wemeldinge dat in 2015 samen met een aantal kerken in 
Zeeland stichting Embrace heeft opgericht. Het gezin is naar 
Érd in Hongarije verhuisd en doet diaconaal werk onder o.a.: 
daklozen, verslaafden, vluchtelingen en Roma-gezinnen.

Een schoenendoosactie die vanuit Harderwijk/Hierden wordt 
verzorgd, is een groot succes. Diverse kerken en scholen uit de 
regio zijn hierbij betrokken. Zo’n 1.000 arme kinderen krijgen 
met de Kerst een doos met onder andere schoolspullen, wanten, 
mutsen, sjaals, ondergoed, tandpasta, tandenborstel, zeep en 
speelgoed.

De diaconale hulp via de Roemeense Evangelische Kerk (BER) 
aan arme gezinnen in Roemenië start in 2016 met ondersteuning 
van 51 gezinnen. Eind dit jaar zijn er nog 35. Wegens verbeterde 
omstandigheden wordt de bijdrage voor zestien gezinnen stop-
gezet. Er zijn vier nieuwe gezinnen bijgekomen. In totaal gaat de 
ondersteuning in 2016 naar 252 personen (66 volwassenen en 
186 kinderen).

In het westen van Roemenië ondersteunt HOE vijf kansarme Roma-
jongeren in de vervoerskosten naar het voortgezet onderwijs.

De stichting organiseert in 2016 acht (deel)transporten. De 
goederen die naar Oost-Europa zijn getransporteerd hebben 

een waarde van 70.595 euro. Vooral waspoeder, kleding en 
computers worden naar de betreffende gebieden gebracht.

Wat ging anders:
Het kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’ in Oekraïne staat 
er financieel nog steeds niet goed voor. De oorlogssituatie wordt 
in Unterkarpaten minder sterk gevoeld dan in het oosten van 
Oekraïne. Wel krijgen mannen regelmatig een oproep van het 
leger. Soms sneuvelt er een jonge man uit de directe omgeving. 
De economische situatie is wel zeer penibel. De Hongaarse 
bevolking heeft nauwelijks geld om van te leven. Degenen die 
een paspoort hebben, kunnen voor ongeschoold werk in de 
buurlanden (Hongarije, Slovenië, Tsjechië) in 1 of 2 maanden 
evenveel verdienen als in Oekraïne voor geschoold werk in een 
heel jaar. Daardoor is er een neiging om weg te gaan. Dat geldt 
ook onder het personeel in het kindertehuis. Alleen de zeer 
gemotiveerden blijven, tot ze ook niet meer voor hun gezin/
kinderen kunnen zorgen. Dit geeft een hoge opwaartse druk op 
de salarissen. Daarnaast is ook de corruptie duidelijk aanwezig: 
het onderlinge vertrouwen is weg.

Transporten naar Oekraïne waren ook in 2016 niet mogelijk. 
Wegens de politieke spanningen in Oekraïne zijn de grenzen 
gesloten voor hulptransporten. Gelukkig konden er wel drie 
deeltransporten via een andere Nederlandse organisatie worden 
geregeld.

In Rosiori (Roemenië) worden 25 ouderen ondersteund in een 
thuiszorgproject. Helaas is de ondersteuning beëindigd, wegens 
onvoldoende medewerking van de verantwoordelijken in Rosiori. 
Daarnaast verloopt de communicatie moeilijk door taalbarrières.

De maatschappelijke ontwikkelingen in Slowakije zijn verslech-
terd: de armen worden armer en de rijken rijker. De kloof tussen 
mensen die van een uitkering moeten leven en mensen met 
inkomen uit arbeid wordt breder. De economische situatie 
van met name de gepensioneerden en gehandicapten is voor 
HOE een punt van zorg. Ook de Roma-bevolkingsgroep heeft 
het zwaar te verduren. Er is geen oplossing voor hun sociale 
problematiek, behalve de weg van het Evangelie en christelijke 
educatie. Dr. Zsuzska Tóth is in de regio Gömör in de buurt van 
Rimavska Sobota bezig Romawerk op te zetten, maar het is nog 
niet gelukt om in 2016 een hulpprogramma te organiseren.

  Oekraïne /Hongarije   2 deeltransporten

  Oekraïne/Roemenië   1 deeltransport

  Hongarije   2 transporten

  Servië   2 transporten

  Bosnië   1 transport

Overzicht met transporten 2016
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Vrijwilligers van HOE constateren dat lokale kerken in Honga-
rije minder aan armoedebestrijding doen in tegenstelling tot 
de evangelische en de baptisten kerken. Deze kerken verlenen 
veel steun aan daklozen en Roma. Volgens een onderzoek van 
de KSH, een Belgisch-Hongaarse bank leeft 42,2 procent van 
de Hongaarse kinderen onder de zeven jaar in armoede. Dat 
zijn grotendeels, maar zeker niet alleen, zigeunerkinderen. Circa 
50.000 kinderen lijden echt honger. In gesprekken met predi-
kanten is opgevallen dat ze steeds weer zeggen dat er geen 
Roma in hun gemeente zijn. Maar als we de buitenwijken van de 
dorpen en steden bezoeken zijn de Roma wel degelijk aanwezig. 

De Roemeense overheid houdt steeds strenger toezicht op de 
naschoolse opvang in het Roemeense dorp Insuratei. Het gaat 
dan met name om de regels rondom huisvestingsvoorzieningen 
zoals het klaslokaal, de voedselvoorziening en de hygiëne in de 
keuken. Hiervoor moeten vaak voorzieningen getroffen worden, 
die de maandelijkse kosten verhogen. In 2016 is het aantal 
kinderen dat opgevangen wordt van twintig naar vijftien terug 
gebracht. De behoefte is om dertig kinderen te plaatsen.

Voor het verkrijgen van een officiële erkenning door de overheid 
is het nodig dat er voor het gehandicaptendagverblijf Izida in 
Feketic (Servië) aanpassingen aan het gebouw gedaan worden. 
Dit kost zo’n 13.000 euro. Het is wel belangrijk dat dit gebeurt 
omdat het dagverblijf, als het erkend wordt door de overheid, 
ook financiering vanuit de overheid kan krijgen. Nu kan het 
dagverblijf open blijven dankzij de steun van vrijwilligers en ook 
een bijdrage van HOE. Helaas is de financiering van de erkenning 
nog niet rond. Een grote donatie is nodig voor het voortbestaan 
van het dagverblijf.

Stap vooruit:
Lampas, de diaconale stichting van het bisdom Oradea, orga-
niseert een conferentie. Het doel is de diaconale stichtingen 
in Roemenië te laten reflecteren op hun werk en hen te advi-
seren. HOE mag zich presenteren. Tijdens de conferentie zijn 
vertegenwoordigers van vijftien diaconale projecten aanwezig 
en enkele geïnteresseerde predikanten die willen starten met 
diaconaal werk. Lampas is geadviseerd om een kenniscentrum 
te worden waar de diaconale stichtingen in Roemenië advies 
kunnen inwinnen. Daarnaast kan Lampas consulteren en scholing 
organiseren.

In de kerkprovincie Oradea komt steeds meer ruimte om 
aandacht te geven voor diaconaat in gemeenten. Mooi is om te 
zien dat vanuit de plaatselijke gemeenten veranderingen worden 
gevraagd. We hopen dat hierdoor meer ruimte komt voor diaco-
naat en missie.

Slowakije kent op veel plekken grote armoede, werkeloosheid en 
verslavingsproblematiek. Eén van de hervormde predikanten, ds. 
János Sebök in het dorp Mad, is jaren geleden zelf als alcoholist 
opgevangen door christenen. Hij kwam tot bekering, studeerde 
theologie en is nu voor de regio Dunajska Streda het aanspreek-
punt voor de verslavingszorg. Ds. Sebök heeft een bijzondere 
manier van werken, die veel mensen in deze regio aanspreekt: 
Om de drie weken organiseert hij een preekbespreking, waarbij 
iedereen welkom is. Jong en oud, verslaafd of niet: het zijn 
interactieve bijeenkomsten waarbij vanuit Gods Woord uitzicht 
wordt geboden. In de accommodatie in Mad is slaapgelegen-

heid. Mensen met een verslaving blijven hier overnachten, zodat 
ds. Sebök de dagen na de preekbespreking gericht pastoraat kan 
geven aan deze mensen. 

Door het gebrek aan middelen bleef een aantal diaconale 
aanvragen vanuit Slowakije op de plank liggen. Langzaam maar 
zeker groeit het besef binnen de gemeenten in Slowakije dat de 
diaconale taak niet mag worden verwaarloosd. Door de relatieve 
stijging van de welvaart merken de mensen met een inkomen de 
armoede bij de sociaal zwakkere bevolkingsgroepen beter op. In 
een aantal gemeenten is dan ook een trend waarneembaar dat 
men actie wil ondernemen om die groepen te steunen. 
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3.3. 

Gemeenteopbouw- 
projecten

Wat ging goed:
In maart 2016 organiseert HOE in Hongarije een conferentie om 
samen met Hongaars sprekende predikanten en hoogleraren na te 
denken over catechetisch onderwijs, gericht op het kind. Bureau-
manager van HOE, Adré Lichtendonk, en ds. Arie de Winter vanuit 
de HGJB bezoeken deze conferentie. In het najaar is er opnieuw 
in Hongarije een vervolg op deze conferentie en wordt er met 27 
deelnemers gesproken over de modernisering van het kerkelijk 
catechisatieonderwijs. Vanuit HOE is ds. Laurens Jan Vogelaar 
aanwezig, namens de HGJB ds. Bernard van Vreeswijk. 

Evangelist van de Roemeens Evangelische Kerk (BER) Traian 
Coteanu in Roemenië krijgt ondersteuning om te evangeliseren 
onder gedetineerden. Hij geeft ook nazorg aan ex-gedetineerden 
en verleent zorg aan families van gedetineerden. Hij ontvangt 
maandelijks geld om te helpen als hij grote nood tegenkom.

Vrijwilliger Wout van de Water introduceert in juni 2016 de 
Emmauscursus aan Hongaarstalige predikanten uit Slowakije. De 
cursus is enkele jaren geleden vertaald in het Hongaars en de 
bedoeling is dat de cursus ook in Slowakije gebruikt zal worden 
bij het missionaire werk.

Prof dr. Wim Verboom uit Harderwijk geeft begin oktober 2016 
vier colleges over de Heidelbergse Catechismus aan de theolo-
gische faculteit van de János Sellye universiteit van Komarno in 
Slowakije. De lezingen komen tot stand dankzij de samenwerking 
tussen de decaan van de faculteit, dr. Attila Lévai en HOE. Vanaf 
de oprichting van de faculteit in 1994 is HOE betrokken bij het 
instituut. De colleges van Verboom worden bijgewoond door 
studenten, maar ook door predikanten uit de omgeving van 
Komarno. De toehoorders vinden de colleges “gefundeerd en 
een verrijking van hun theologische horizon”.

Een vijftiental Hongaarse predikanten en kerkelijk werkers 
bezoekt begin november 2016 Nederland op uitnodiging van de 
Gereformeerde Bond en HOE. Tijdens de zogenaamde Matrahá-
zaconferentie wordt er stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen 
in de kerken van Hongarije en Nederland. Ook wordt gesproken 
over het thema ‘Geestelijke leiding vandaag’ en ‘Vreemdeling-
schap’. De groep Hongaarse en Nederlandse predikanten gaan 
op werkbezoek in Amsterdam, waar ze de Noorderkerk en de 
organisatie Het Scharlaken Koord bezoeken. Zondags gaan zeven 
Hongaarse predikanten in diverse Nederlandse gemeenten voor.

In Hinova (Roemenië) is de gemeente behuisd in een vervallen 
gebouw met geen sanitaire voorzieningen ook de veiligheid is 
niet gewaarborgd. Bij evangelist Aurel leefde het verlangen voor 
een echt kerkgebouw, waar de kerkdiensten gehouden kunnen 
worden maar ook het kinderwerk kan gebeuren. In 2016 is er een 
stuk grond is aangekocht voor de bouw van een kerkje. De aankoop 
kan worden gedaan omdat de opgeheven werkgroep Oltenia in 
Waarder het geld heeft overgedragen aan stichting HOE.

De evangelisten in Oekraïne zijn essentieel voor de verbinding 
tussen het Roma kamp en de scholen. Daarnaast spelen ze ook 
een grote rol bij de evangelisatie in de kampen, die meestal 
rondom de scholen plaats vindt. De financiering en de aansturing 
van de evangelisten blijft een uitdaging. Door middel van bijeen-
komsten werd veel aan motivatie en bijscholing gedaan.

Wat ging anders:
Een bijdrage in de kosten van de renovatie van een kerkgebouw 
van de protestante gemeente in Polen kan niet doorgaan wegens 
tegenvallende inkomsten voor dit project. 

De jaarlijkse zomerkampen van de Hongaarse Hervormde Kerk 
in Servië worden bezocht door veel kinderen en jongeren. Ze 
komen uit de ver van elkaar gelegen dorpen naar Feketic om 
daar elkaar te ontmoeten en opgebouwd te worden in het 
geloof. Ze vormen het hart van het jeugdwerk. Helaas daalt het 
aantal kinderen omdat veel jongeren (en ook ouderen) naar het 
buitenland vertrekken omdat zij geen toekomst voor zichzelf zien 
in hun eigen land.

In Servië is een vakantiehuis voor Roma-kinderen aangekocht. Dit 
project is niet begroot, maar wordt mogelijk gemaakt door een 
jongerengroep uit Oud-Beijerland die op werkvakantie is.
De schrijnende thuissituatie van veel Roma-kinderen was de 
aanleiding om voor hen een vakantiehuis te kopen. Het huis ligt 
landelijk gelegen en biedt veel mogelijkheden voor de kinderen 
om er te spelen, uit de Bijbel te horen, en samen te zijn. 

Stap vooruit:
De hervormde evangelisatie-gemeente in Kolarovo in Slowakije 
is uitgegroeid tot een volwaardige predikantsplaats: het aantal 
gemeenteleden groeit en ze hoeven niet meer te kerken in het 
gebouw van de evangelische gemeente. Er is een pastorie/
gemeentecentrum aangekocht, midden in Kolarovo. Door de 
lessen godsdienstonderwijs op de basisscholen heeft de predi-
kant goede contacten met de jeugd, waardoor de gemeente 
sneller groeit dan ze hadden gehoopt en gebeden.

De jarenlange traditie van zomerkampen is van grote betekenis 
voor het kerkelijk leven van de Hongaarse Hervormde Kerk in 
Servië omdat het een samenbindend element is voor de jeugd 
uit de zeer verspreid van elkaar liggende gemeenten. Ontmoe-
ting, vakantie, groeien in het geloof en het delen ervan, zijn 
factoren die de zomerkampen zo’n belangrijke plaats geven in 
het kerkelijk leven. De laatste paar jaar vindt er zelfs jaarlijks een 
reünie plaats in het Central Home (een conferentiecentrum van 
de Hongaarse Hervormde Kerk in Servië) van oud-deelnemers 
aan de kampen die de hele wereld zijn overgevlogen, maar 
speciaal terug komen om elkaar te treffen.
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3.4. 

Onderwijsprojecten

Wat ging goed:
Het project kleuterschool in Tirgu Mures (Roemenië) is zeer 
succesvol. Een wachtlijst van aanmeldingen toont aan hoeveel 
belangstelling er voor de enige christelijke school bestaat. Om 
zich te blijven onderscheiden van de staatscholen, is bijscho-
ling van personeel zeer gewenst. Een logisch gevolg voor 
doorstroming van kleuters naar de lagere school is sinds 2012 
gerealiseerd door de opening van de gereformeerde school in 
de binnenstad met een “nulde-klas” als start. (Ned: speelleer-
klas). In 2016 wordt het vierde lokaal in het historische gebouw 
in de binnenstad geopend. Het aantal kinderen bedraagt 110. 
Ouders van de leerlingen brengen hun kinderen vanuit de hele 
stad en soms zelfs van buiten Tirgu Mures naar deze school. 
Dominee Benjamin Papp geeft eenmaal in de twee weken 
tijdens ouderbijeenkomsten in de school uitleg wat het bete-
kent “hun kinderen, in het opgroeien, breder te onderwijzen”. 
De leerkrachten van zowel de kleuter- als de lagere school, 
worden d.m.v. personeelsbijeenkomsten elke week door de 
predikanten gestimuleerd om bijbels met de jeugd om te gaan 
en legt uit wat dat inhoudt.

Een school in Cluj Napoca (Roemenië) kan met financiële 
hulp van stichting HOE een lokaal van het zeer oude gebouw 
inrichten tot leslokaal. De lagere school in Tirgu Mures krijgt 
geld om vanwege de vele op- en aanmerkingen van ouders en 
leerkrachten het schoolplein beter in te richten.

Wat ging anders:
In vervolg op de hulpvraag om bijscholing voor het personeel 
van de christelijke school in Tirgu Mures wordt in samenwer-
king met OGO en Driestar educatief (DE) al in 2014 een cursus 
aangeboden. De deelnemers zijn enthousiast, maar door de 
Roemeense overheid wordt de cursus niet geaccrediteerd, 
zodat de animo voor deelname in 2015 daalt en in 2016 het 

cursusaanbod zelfs tijdelijk wordt stopgezet. Na een bezoek van 
vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband in oktober 
2016 om onder andere naar de oorzaak van de terugloop 
te zoeken, worden de contacten met de Pabo in Tirgu Mures 
verstevigd. Deze christelijke hogeschool biedt aan om samen 
met het Roemeens Reformatorisch Pedagogisch Instituut (RRPI) 
en DE cursussen te gaan ontwikkelen om het onderwijzend 
personeel van de reformatorische kleuter- en lagere scholen in 
geheel Transsylvanië didactisch en pedagogisch bij te scholen. 
De hoge verwachtingen van de cursussen van het samenwer-
kingsverband (HOE-OGO-DE) kunnen niet worden verwezen-
lijkt wegens de accreditatieproblemen. De gesprekken met de 
Roemeens leidinggevenden leren ons te luisteren naar de echte 
vragen. Soms echter doorkruisen dingen elkaar. Vanuit het 
samenwerkingsverband is de vraag gesteld of de directrice van 
de christelijke school in de Roemeense stad Cluj een belang-
rijke rol kan spelen in het samenroepen van leerkrachten vanuit 
heel Transsylvanië. Na lang overwegen bedankt ze echter voor 
de functie wegens het vele werk dat ze in haar school al verricht.

De aanvraag om in een dorp vlakbij Tirgu Mures een kleuter-
school te helpen ontwikkelen, heeft nog geen vervolg gehad.

Stap vooruit:
Het aantal leerlingen dat naar een van de tien christelijke 
Romascholen in West-Oekraïne gaat, is gestegen van 300 naar 
500. De scholen doen het goed. De Romaschool in Kisdobrony 
krijgt in 2016 een prijs voor de beste school van de regio. De 
staatsscholen waarheen de kleuters doorstromen zijn vol lof 
over de kinderen van deze scholen. Het is een uitdaging goed 
gemotiveerd (christelijk) personeel te vinden en te houden. 
Verder is de financiering van de groei bij afnemende bijdragen 
van derden een uitdaging van de komende jaren. 

De commissie Gemeenteopbouw van HOE stelt een ‘koffer’ 
samen. De koffer is een inventarisatie van beschikbaar materiaal 
voor lectuur en toerusting in de Hongaarse taal. Met de koffer 
kunnen de landencoördinatoren en projectleiders van HOE 
tijdens gesprekken in Oost-Europa de mogelijkheden voor 
lectuur en toerusting aan de orde stellen.

Evangelist Aleksandar Subotin in Servië krijgt financiële steun 
om diverse Romagemeenten te dienen. Begin 2016 organiseert 
hij in zijn woonplaats Kucura een evangelisatieconcert waar 150 

mensen op af komen. Ook mag hij de kinderen van de plaat-
selijke kinderopvang en een school een keer per maand een 
bijbeluur verzorgen. Dat is bijzonder omdat het bij wet verboden 
is voor andere kerken dan de orthodoxe om het evangelie in 
openbare gebouwen te delen met anderen.

De noodhulp voor de vluchtelingen in Servië is voor de Romage-
meenschap in Servië een mogelijkheid om diaconaal bezig te zijn 
voor anderen. Opvallend is dat Roma zich hiervoor inzetten en 
niet de officiële kerkelijke instanties.
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3.5. 

Werkvakanties
Wat ging goed:
Deze zomer zijn 46 jongelui naar Oost-Europa gereisd om daar 
te helpen. Er worden drie groepen begeleid. De zogenaamde 
VakantiePlus-reizen hebben met name als doel jongeren in 
Nederland in contact te laten komen met jongeren en ouderen in 
Oost-Europa.

Eind mei 2016 bezoeken studenten van het Hoornbeeck College 
in Amersfoort Oost-Europa. Een groep gaat naar Budapest in 
Hongarije. Een andere groep gaat naar Oradea in Roemenië. De 
jongeren bezoeken projecten die te maken hebben met zorg, 
verpleging en sociale hulpverlening. Ook verrichten ze sociaal 
diaconaal werk.

In het plaatsje Pohronsky Ruskov in Midden-Slowakije wil de 
gemeente van ds. Arpád Tóth een kerkje annex gemeente-
centrum bouwen. De jeugd van de hervormde gemeente van 
Ermelo zet zich al twee jaar in voor de realisatie van het gebouw 
en dat levert niet alleen een fraai bouwwerk op, maar zowel in 
Ruskov als in Ermelo ook saamhorigheid. Verschillende groepen 
zijn inmiddels aan de slag geweest in Ruskov en er zijn mooie 
wederzijdse banden ontstaan. Ook een groep leerlingen van de 
Pieter Zandt-scholengemeenschap uit Kampen kwam er samen 
met leraren de handen uit de mouwen steken. Ds. Tóth en zijn 
gemeente zijn er heel dankbaar voor.
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ONZE HELPERS 
Hoe wij geholpen zijn, zodat we  

het werk konden doen
‘HOE verder… samen optrekken’ was het thema van 2016 en dat was leidend 
voor de activiteiten van de Commissie Fondsenwerving en Publiciteit (CFP). 

De activiteiten stonden voor een groot deel in het teken van het 40-jarig 
bestaan van HOE.

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 stitchting

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 dona-

teurs 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. Leden van het bestuur en 
de commissie Fondsenwerving en Publiciteit bellen een avond 
betrokken donateurs om hen te bedanken voor hun bijdrage.

Kerken en scholen
Deze groep belanghebbenden wordt op de hoogte gehouden via 
gerichte mailings of wordt telefonisch benaderd. In telefonische 
contacten staat de informatiebehoefte centraal, maar wordt ook 
geprobeerd de belanghebbenden te bewegen financieel bij te 
dragen.
Diaconieën ontvangen twee keer het magazine. Met regelmaat 
wordt contact gelegd met diaconieën om ze blijvend te betrekken 
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ONZE HELPERS 
Hoe wij geholpen zijn, zodat we  

het werk konden doen

bij het werk van de stichting en om afhakende of achterblijvende 
diaconieën opnieuw te interesseren.

In 2016 dienen we een aanvraag in om op de goede doelenlijst 
van de Christelijke Gereformeerde Kerk te komen staan. Op 1 
maart 2017 is dit daadwerkelijk gebeurd.
Scholen krijgen op verzoek informatie aangeboden en in de 
meeste gevallen resulteert dat in een fondsenwervingsactie. In 
2016 organiseert De protestants christelijke school De Meer-
waarde in Barneveld een goededoelendag. De opbrengst van 
deze actie is 6.500 euro.

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. De 
e-mailing werd regelmatig 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 mogelijk-
heden voor weblogs en andere manieren van interactieve betrok-
kenheid. De facebookpagina werd in 2016 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.
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Fondsen
De stichting onderhoudt contact met 
enkele fondsen die specifieke projecten 
ondersteunen. Er worden afspraken 
gemaakt over het voortgaande begro-
tingsproces, de rapportage en de evalu-
atie met betrekking tot de projecten.

Groep die als vrijwilliger betrokken 
is bij het werk van de stichting

Vrijwilligers
De stichting is sterk afhankelijk van 
vrijwilligers. Deze grote groep belangheb-
benden wordt ingeschakeld bij activiteiten 
en werkzaamheden gericht op de uitvoe-
ring van projecten en het goed laten func-
tioneren van de stichting en het kantoor. 
Vanwege het grote belang is beleid 
ontwikkeld rond ‘werken met vrijwilligers’. 
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 
nieuwsbrief (Inform@il)) wordt het met 
elkaar meeleven gestimuleerd en geeft 
het bestuur informatie over bestuurs-
zaken. Ook nieuwsberichten uit het werk-
gebied worden via Inform@il en/of via de 
website gedeeld met de vrijwilligers. 
Ongeveer 100 vrijwilligers zetten zich in 
voor het werk van stichting Hulp Oost-Eu-
ropa. Naast de bestuursleden, de leden 
van de raad van toezicht en de bestuurs-
commissies, zijn er op allerlei fronten vrij-
willigers 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 
personeelsbezetting van het kantoor 
beperkt blijven en daarmee ook de perso-
neelskosten.
De correspondentie met sponsorouders 
en de kinderen wordt door vrijwilligers 
verztorgd. Het gaat dan om de sponso-
ring van kinderen in het kindertehuis ‘De 
Barmhartige Samaritaan’ in Velika Dobron 
(Oekraïne) en ondersteuning van evange-
listen en arme gezinnen in het oosten van 
Roemenië.

Stichting Hulp Oost-Europa   jaarverslag 201616



Een zorgvuldige afweging van kosten in relatie tot beoogde inkomsten blijft het 
uitgangspunt bij fondsenwerving. Spanningsveld is steeds of een activiteit ook 
voldoende kostendekkend is. Het gaat daarbij niet alleen om de directe inkom-
sten, 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 groot belang.
Kooravonden
Op 1 april 2016 heeft het eerste jubileumconcert plaats in De Fontein in 
Nijkerk. Kinga Bán en een interkerkelijk projectkoor, onder leiding van Wim 
Huijser, treden op. Op 10 september 2016 is het tweede jubileumconcert in de 
Grote Kerk in Harderwijk. Hier treedt Kinga Bán op, samen met het Hervormd 
Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst o.l.v. Freddy Veldkamp. Harry Hamer 
bespeelt het orgel, Hans van Roest de vleugel en Marloes de Jong viool.

Verkoop kaarten
De heer Versluis uit Veenendaal verkoopt oude ansichtkaarten van voor 1960. 
Via ons blad worden lezers opgeroepen kaarten te geven. Daar werd goed 
gehoor aan gegeven. De opbrengst was in 2016 2.142 euro.
Inzet callcenter
In 2016 hebben we opnieuw een callcenter ingezet. De groep donateurs 
die is benaderd, maakte tot 2014 een bijdrage over. Ruim 2.500 mensen zijn 
gebeld, waarvan zo’n 450 mensen besluiten het werk van Hulp Oost-Europa 
weer te ondersteunen.

Een van de statutaire doelen van de stichting is het informeren van de 
achterban in Nederland over de situatie van kerken en bevolking in Oost-
Europa. Publicaties van de stichting staan daarom deels ook in het teken 
van voorlichting.
Nieuwsbrieven en magazines
In 2016 starten we met de nieuwe vormgeving van het magazine. Er 
verschijnen drie magazines, waarvan de eerste uitgave een speciaal 
nummer is wegens het 40-jarig jubileum. Er word vier keer een brief met 
acceptgiro gestuurd.
Advertenties
In de periode tot april 2016 wordt de advertentielijn ‘maar een hartslag 
bij ons vandaan’ gebruikt in offline- en onlineadvertenties. Vanaf 1 april 
2016 wordt de nieuwe advertentielijn ingezet. We adverteren in (kerkelijke) 
weekbladen, in kerkbodes en websites van christelijke organisaties. 
Foldermateriaal
Op verzoek van enkele kerkelijke gemeenten hebben we folders gemaakt. 
Deze folders worden tijdens de kerkdienst uitgedeeld. Het materiaal wordt 
op maat gemaakt en aangepast aan het collectedoel.
ree publicity
In 2016 worden 26 persberichten aangeboden aan dagbladen en 
plaatselijke en regionale kerkbladen. Ze zijn meestal afgestemd op nieuws 
uit de nieuwsbrieven maar soms ook geënt op de actualiteit. 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 2016 bijdragen van stichting Hulp Oost-Europa. Op de 
website www.cip.nl werden regelmatig interviews met vrijwilligers van de 
stichting geplaatst.

4.3 

Fondsenwerving

4.4 

Voorlichting en Publiciteit
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UW 
BIJDRAGEN
Hoe wij omgingen met uw geld

Korte toelichting
De stijging van de liquide middelen 
wordt veroorzaakt doordat aan het 
eind van 2016 een gift van k€ 87 
werd ontvangen van het Hervormd 
– Gereformeerd Onderwijsfonds die 
niet meer in dat jaar in besteding 
kon worden gegeven; bovendien 
worden de ontvangsten van de 
jubileumacties (k€ 61) pas is 
2017 ingezet voor projecten. De 
continuïteitsreserve dient twee 
doelen: a. het mogelijk maken 
om gedurende ruim een halfjaar 
verplichtingen af te wikkelen als de 
stichting ontbonden zou moeten 
worden en b. aan drie projecten nog 
een laatste subsidie geven als ze 
zouden moeten worden beeindigd. 
In 2016 werd k€ 75 vrijgegeven van 
de overige reserve ter besteding aan 
projecten.  Door een balanspost van 
k€ 117 voor erfenissen is het saldo 
van de bestemmingsfondsen flink 
gestegen.

5.1

Balans (in €)
 31-12-2016 31-12-2015

Materiële vaste activa  41.809  8.691

Vlottende activa

Voorraden 0 8.380

Vorderingen 140.850 179.652

Liquide middelen  1.072.406 1.015.363

1.213.256 1.203.395

Totaal 1.255.065 1.212.086

Activa

 31-12-2016 31-12-2015

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

Dekking risico's 
korte termijn

175.500 135.000

Verplichtingen 
hulpverlening

119.300  114.000

294.800 249.000

Overige reserve 230.599 254.944

525.399 503.944

Reserve 
financiering activa 

41.809 17.071

Bestemmingsreserve 
lustrum

0 8.562

567.208 529.577

Fondsen

Bestemmingsfondsen 604.340 499.462

Bestemmingsfonds 
gezamenlijke actie

project 10 27 noodhulp 
vluchtelingen

0 116.311

1.171.548 1.145.350

Kortlopende schulden 83.517 66.736

Totaal 1.255.065 1.212.086

Passiva
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Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 1.327.940 1.139.500 1.179.197

Baten uit beleggingen 5.365 6.200 8.731

Overige baten 2.487  4.750 5.963

1.335.792 1.150.450 1.193.891

Gezamenlijke actie noodhulp 
vluchtelingen (project 10 27)

17.756 0 193.654

Som der baten 1.353.548 1.150.450 1.387.545

Lasten

Doelstelling Voorlichting/
bewustmaking

59.112 68.149  (k€ 57) 57.247  (k€ 48)

Doelstelling Voorbereiding/
coördinatie SH 

108.642 67.967 (k€ 108) 65.530 (k€ 104)

Doelstelling 
Verstrekte steun (SH)

810.470 883.934 (k€ 858) 949.605 (k€ 925)

978.224 1.020.050 
(k€ 1.023)

1.072.382 
(k€ 1.078)

Bestedingspercentage baten 73,2 88,7 89,8

(bestedingen/totaal baten) (85,7) (90,2)

Bestedingspercentage lasten 82,0 83,2 85,6

(bestedingen/totaal lasten) (81,7) (86,0)

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 170.208 132.739 (k€ 158) 114.595 (k€ 138)

In % van baten eigen 
fondsenwerving

12,8 11,6 
(13,4)

9,7 
(11,6)

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 44.851 72.661 (k€ 45) 65.674 (k€38)

Kostenratio (kosten beheer en 
administratie/totaal lasten) 1)

3,2 6,3
(3,6)

5,2
(3,0)

Som der lasten 1.193.283 1.225.450 1.252.651

Gezamenlijke actie

Bestedingen noodhulp 
vluchtelingen

134.067 0 75.604

Werving baten noodhulp 
vluchtelingen

0 0 1.739

Som der lasten 1.327.350 1.225.450 1.329.994

Resultaatbestemming 26.198 -75.000 140.611

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserve -78.680 0 118.470

Bestemmingsfondsen 104.878 0 22.141

26.198 0 140.611
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Uit  de algemene giften moeten de algemene projecten (de projecten waarvoor niet specifiek kan worden geworven) alsmede de 
algemene kosten worden gefinancierd. Het is dan ook een zorg dat de algemene giften jaarlijks dalen. Gelukkig was de daling in 2016 
gering en was er zelfs een kleine stijging ten opzichte van de begroting. Met vreugde kan worden meegedeeld dat na jaren er weer 
voor anderhalve ton aan nalatenschappen en legaten kan worden getoond. 

Toelichting op de lasten
Voor het inzicht in de lasten van de jaren 2012 tot en met 2016 zie het volgende schema (in € x 1.000).

 Werkelijk 2016  Begroot 2016  Werkelijk 2015   Werkelijk 2014  Werkelijk 2013  Werkelijk 2012

Algemene giften 358 356 365 393 408  415

Bestemde giften 757 731 701 710 675 769

Totaal aan giften 1.115 1.087 1.066 1.103 1.083 1.184

Nalatenschappen e.d. 151 28 21 71 29 148

Goederen in natura 62 25 92 59 70 83

Totaal 1.328 1.140 1.179 1.233 1.182 1.415

 Werkelijk 2016  Begroot 2016  Werkelijk 2015   Werkelijk 2014  Werkelijk 2013  Werkelijk 2012

Voorlichting/ 
bewustmaking 

59 57 48 53 67 67

Voorbereiding/
coördinatie

109 108 104 67 64 69

Verstrekte steun 810 858 925 810 994 1.136

Totaal besteed aan 
doelstelling

978 1.023 1.078 930 1.125 1.272

Werving baten 170 158 138 115 121 119

Beheer en administratie 45 45 38 64 61 63

Totaal 1.193 1.226 1.254 1.109 1.307 1.454

Als gevolg van een gewijzigde inzet van het kantoorpersoneel zijn de bedragen en percentages van: de besteding aan de 
doelstellingen, werving baten en beheer en administratie, in 2016 op grond van andere verdeelsleutels van de algemene kosten 
(personeels-, huisvestings-, kantoor- en afschrijvingskosten) berekend. Voor de vergelijkbaarheid zijn tussen haakjes de bedragen en 
percentages van de begroting 2016 en van 2015 op basis van de nieuwe verdeelsleutels van 2016 vermeld.

De gezamenlijke actie voor noodhulp vluchtelingen van de GZB, Verre Naasten, Deputaten diaconaat van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken, stichting Gave en stichting Hulp Oost-Europa, gehouden in het kader van project 10 27 van de GZB, heeft in 
totaal € 211.400 voor onze stichting opgebracht. 

Toelichting
Hieronder wordt u een beeld van de ontvangsten voor en de bestedingen aan de doelstellingen in 2016 geschetst.

Toelichting op de baten
De donaties, giften en schenkingen voor de jaren 2012 tot en met 2016 geven het volgende beeld (in € x 1.000):

5.2

Staat van baten 
en lasten (in €)
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In het overzicht van de lasten zijn de cijfers van de begrotingen 
van 2015 opgemaakt volgens de verdeelsleutel van 2016. Zoals 
hiervoor opgemerkt zijn de algemene kosten op een andere 
manier verdeeld dan in voorgaande jaren. Dat heeft vooral 
invloed op de kosten van voorbereiding / coördinatie, de kosten 
van werving baten en (in geringere mate) op de kosten van 
beheer / administratie. De omvang van de bestedingen aan de 
doelstelling hangt sterk af van de mate waarin nalatenschappen 
en legaten worden ontvangen (zoals in 2012/2013). 

De verstrekte steun is gedaald ten opzichte van 2015; dit wordt 
mede veroorzaakt door: 

a. minder goederen in natura (k€ 45) en 
b. de eigen actie vluchtelingen in 2015 (k€ 40).

Zonder de gezamenlijke actie noodhulp vluchtelingen zou het 
resultaat € 116.311 hoger zijn geweest en zou uitgekomen zijn 
op € 142.509. 

Het resultaat voor de overige reserve is zo negatief vanwege het 
saldo van de opbrengsten en kosten van de gezamenlijke actie 
voor noodhulp vluchtelingen van € 116,311; zonder de cijfers van 
deze actie is er een positief saldo van € 37.631.

Het resultaat voor de bestemmingsfondsen is zo hoog door een 
balanspost van k€ 117 voor nalatenschappen en legaten.

Structurele hulp naar doelstelling

Structurele hulp naar de regio

Moldavië
8.768 (1%)

Roemenië
254.237 (33%)

Oekraïne
190.355 (25%)

Balkan
125.815 (17%)

Hongarije
61.685 (8%)

Slowakije
45.527 (6%)

Polen
32.257 (4%)

Werkvakanties 
14.547 
2%

Onderwijsprojecten 
88.761 
12%

Gemeente-
opbouw 
130.856 
17%

Diaconale 
projecten
532.767 
69%

Meerdere landen
48.287 (6%)
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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 2016: 
12,8. 

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 2016 bedraagt 
dit percentage 3,4. 
 
In 2016 is van elke ontvangen honderd 
euro een bedrag van € 73,20 besteed aan 
de doelstellingen (bestedingen/totaal 
baten); dit percentage ligt beduidend 
lager dan doorgaans het geval is. Daar zijn 
echter wel duidelijke oorzaken voor aan te 
wijzen: 

a. k€ 117 aan nalatenschappen en 
 legaten is nog niet ontvangen in 2016, 
 kon dus ook nog niet worden 
 uitgegeven, maar als balanspost 
 opgenomen; 

b. een gift van k€ 87 is pas aan het eind 
 van het jaar ontvangen; 

c. de ontvangsten uit de jubileumacties 
 van 2016 zijn eerst in 2017 in 
 besteding gegeven.

De accountant heeft een goedkeurende 
controleverklaring afgegeven bij de 
jaarrekening 2016.

5.3

Overig

5.4

Strekking 
accountsverklaring
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Drs. Jaap Braaksma vz  Drs. ing. Heino Bakker x   Drs. Adré Lichtendonk x x

Gera Geluk-van de Werken se   Chiel Huizer x    Wout van de Water x   

Albert Heldoorn x   Wout van de Water x  Drs. Foka van de Beek x   

Drs. Gerth Westmaas x   x Drs. Gerth Westmaas x  Gerrit van Dijk x   

Martin Holtland x   Menno Zetzema x   Ds. Laurens Jan Vogelaar vz   

Ing. Gerrit Jan van Norel x   Roeline Peters x   Ds. Bert den Butter x   

Drs. Klaas Witteveen pe   x Jannemarie Breen x   Drs. Piet Booij x  

Nelleke ten Kortenaar-Stam x   Marjet de Boer-vd Brink x   Gert Cammeraat x  

Drs. Zeger de Haan x Jaap Westhuis x x   Daan Vogelaar x  

Cor van Groningen x Ron Bregman x Arie Kooijman vz  

Drs. Maarten Burggraaf  se  Leo van Kampen H Albert Heldoorn x

Prof. dr. Cees Gooijer  x  Aalt Mulder H Herbert van Daalen x

Dr. ir. Jan van der Graaf vz Teen van Wiefferen  H  Ing. Gerrit Jan van Norel x

Ds. Jan Verhaar  x  Kees Blokland  H  Mark Meuleman  x

Drs. E. van Dijk  x Albert Heldoorn   H  Drs. Zeger de Haan  vz

Drs. K. van Meijeren   x Henk Selles  H Maarten Kleingeld x

Ds. J. den Ouden x Margreet Agterhuis  B Martin Holtland   vz

Dr. C.P. Boele   x Drs. Adré Lichtendonk  x B Els den Hartog   x

Dr. S.D. Post x Ria Wormsbecher B Gerben van Loenen x

Drs. L.N. Rottier   x Klaas Bos   B Henk Erkelens   x

Drs. P.J. Vergunst   x Ing. Gert Wim Stoffer   P Arie Benschop   x

Dr. H.J. van Wijnen  x Eric Dijkgraaf P Nadiah van Geest   x

Ds. D. van der Zwaag x Wilco van Essen    P Jacob Meijer   x

Herbert van Daalen*   x Paul Verkade    P Jan Groeneveld x

Drs. Adré Lichtendonk       x Henri Visser    OE Dick Post   x

Marja Meijwaard*   x Han Tellegen    OE Euft Krachten   x

Frans van Dam   x Ir. Stoffel de Ronde OE Hans Rodenburg x

Bert van Kempen   x Jacob Westland OE Jan Schuurman Hess x

Henk Jan Kroeze x Jaap en Coby vd Ham    OE

Gert Molenaar    x Sponsorprogramma's

Wil van ’t Ooster x Mieke de Boer    x 

Dineke Vermeulen x Simone Dina x  

Jans Westland x Annemiarie Labordus x   

Marieke op ‘t Hof x Chiel Huizer x    

BIJLAGE A

Lijst Bestuur,
vrijwilligers 
en medewerkers
Per 31 december ‘16

Taken niet in commissieverband
Nellie Smits Notulist bestuur
Henk Versluis Verkoop ansichten
Gerrit Zetzema Lokale contactpersoon
Aart Peters  Toerusting diaconaat
Ing. Jan Migchels Ad hoc projecten

Betekenis afkortingen
CGO: Commissie gemeenteopbouw
CFP: Commissie fondsenwerving Publiciteit

* medewerkers kantoor
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