JAARVERSLAG 2019

Stichting
‘Woerden helpt...’
We werken aan het initiatief om de situatie van mensen in Roemenië, Oekraïne
en Moldavië te verbeteren.
Ons beleid is gericht op hulp die ten goede komt aan de gehele bevolking van
de plaatsen waar we hulp bieden.
We hopen daardoor ook regionale tegenstellingen tussen minderheden, die in
deze landen voorkomen, te verminderen en de onderlinge contacten te verbeteren.
Door samen te werken bereikt men meer tot welzijn van mensen die moeten
leven aan de onderkant van de samenleving.

Stichting

helpt

Secretariaatsadres: B r i g a n t i j n 8 3448
06-27.46.50.56
woerdenhelpt.nl

Voorwoord
Inmiddels is het nieuwe jaar al weer drie maanden oud en we kijken met vreugde en verdriet terug op het jaar 2019. Wij danken God voor de mooie momenten en de verdrietige momenten leggen we in Zijn Handen.
Één van de mooie momenten was het vieren van ons 30 jarig bestaan met een jubileumconcert op
18 december jl. Het was een heel bijzondere avond, ongeveer 400 aanwezigen hebben genoten van
een prachtige zanguitvoering van het Oekraïense koor Orpheus en het koor Zanglust uit Linschoten.
Op deze avond werd ook aan onze speciale gasten, Ds. L.J. Geluk en oud Burgemeester van Woerden, de heer Hans Schmidt ons jubileumboek, 30 jaar stichting Woerden helpt, geschreven door
de heer C.J. Plomp, uitgereikt.
Een andere reden van dank is ook het feit dat dit het derde jaar is dat we gebruik maken van de
locatie op de Leidsestraatweg. Het pand is volledig vertrouwd geworden, iedere vrijwilliger heeft
z’n plekje gevonden. En bedenk daarbij dan dat er ongeveer 110 vrijwilligers bij onze stichting
staan ingeschreven, waarvan minstens 50 personen zeer actief zijn. Tijdens de jaarlijkse marktdag
zijn er dan nog eens ongeveer 200 personen extra actief. Het prachtige pand geeft ruimte aan al
onze actieve en enthousiaste vrijwilligers, waarbij dan o.a. werkzaamheden worden verricht, zoals: inname van goederen, sorteren en inpakken van hulpgoederen en kleding, bedden transport
gereedmaken, testen en repareren van audio, video, wasmachines, koelkasten, enz.
Gelukkig weten veel mensen ons te vinden voor het afgeven van goederen en het bezoeken van
onze winkel voor inkopen en/of een kopje koffie, daarbij krijgen we dan veel complimenten van
onze bezoekers/cliënten voor de inrichting van onze winkel.
De winkelruimte is een heel belangrijk gedeelte, hierin wordt door een enthousiast team het geld
gegenereerd voor de hulp die we bieden aan Oost-Europa.
Deze hulp was vorige jaar o.a. het sturen van negen transporten met hulpgoederen en het ondersteunen met financiële middelen voor allerlei projecten en voor olie, margarine en/of andere
voedselproducten. We sturen tegenwoordig bewust geld om op die manier de lokale economie te
ondersteunen, uiteraard worden de uitgaven nauwkeurig gecontroleerd door mailwisseling en
tijdens het bezoek aan onze partners.
Door persoonlijke omstandigheden hebben we in 2019 onze partners in Oost-Europa niet kunnen
bezoeken, voor 2020 staat een bezoek gepland en net als in 2018 zal dat weer één reis worden met
campers naar Oekraïne, Roemenië en Moldavië.
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De markt van 2019 was weer een groot succes. De omzet was iets minder dan vorige
jaar, maar dat had vooral te maken met een wolkbreuk.
Zoals uit cijfers blijkt is er in financieel opzicht weer sprake van een goede opbrengst.
Ondanks al dit mooie werk zijn er bij zo een grote groep mensen ook verdrietige momenten, zoals het overlijden van enkele zeer gewaardeerde collega-vrijwilligers en mensen die ons hebben verlaten om persoonlijke redenen.
Het bestuur wenst de mensen sterkte en beterschap waar dit nodig is en bedankt de donateurs en de vrijwilligers voor al het mooie werk dat is gedaan.
Andries Trul ,
Voorzitter a.i.
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Jaarrekening
Verkorte Jaarrekening 2019 en begroting 2020
JAARREKENING
VERMOGEN
Liquide middelen

2019

BEGROTING

2018

2020

109,699

95,284

75

2,750

-314

-150

Reservering nieuwe locatie

-15,000

-10,000

-15,000

Reservering GWE L132

-22,500

-15,000

-22,500

Reservering transportauto

-12,500

-10,000

-15,000

59,460

62,884

54,960

104,801

89,578

90,000

Nog te ontvangen
Nog te betalen

TOTAAL VERMOGEN

107,460

BATEN
Verkoop goederen
Vergoeding verleende diens
Roemeniëmarkt
Giften en bijdragen
TOTAAL BATEN

19,876
19,351

22,871

15,000

9,621

9,493

10,000

133,773

141,818

115,000
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JAARREKENING
LASTEN

2019

BEGROTING

2018

2020

Roemenië, Moldavië, Oekraïne
transporten

28,184

36,310

26,000

voedselhulp

17,850

16,950

18,000

overige hulpverlening

18,645

1,650

16,000

1,850

2,500

2,000

Huisvesting incl. GWE

46,274

54,289

40,000

Algemene kosten

16,893

16,177

15,000

Reservering nieuwe locatie

5,000

5,000

Reservering transportauto

2,500

2,500

2,500

137,196

135,376

119,500

-3423

6442

-4,500

evangelisatie

TOTAAL LASTEN

EXPLOITATIE
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Toelichting jaarcijfers 2019 en begroting 2020
Vanaf eind juli 2017 zijn wij met onze kringloopwinkel gevestigd aan de Leidsestraatweg en
2019 was dus het tweede jaar dat wij hier volledig open waren. De opbrengst aan verkoop,
verleende diensten, alsook aan giften en collectes in 3 Woerdense kerken, was iets lager dan
2018, maar wij kunnen stellen dat wij nu met onze kringloopwinkel op een uitstekende locatie
zitten.
De Roemeniëmarkt bracht door de weersverwachting minder op dan 2018.
Bij de uitgaven betreft het totaal 9 transporten naar Roemenië, Oekraïne en Moldavië, alsmede
de uitgaven aan voedselhulp, overige hulpverlening en evangelisatiemateriaal. De huisvestingskosten waren volgens verwachting.
De algemene kosten zijn nagenoeg gelijk aan 2018, ondanks dat het bezoek van bestuursleden
naar Roemenië, Oekraïne en Moldavië niet doorging, maar er waren nu kosten aan het concert
en het jubileumboek.
Voor een nieuwe bestelauto, volgende locatie en nog te betalen energie 2017 + 2018 + 2019 zijn
bedragen gereserveerd.
Het vermogen is met € 3.423 verminderd tot € 59.460
Aangezien 2019, qua winkelomzet, hetzelfde beeld gaf als in 2018 en de verwachting voor
2020 gelijk is, zijn wij nu BTW plichtig wegens het overschrijden van het “maximum omzet
voor fondsenwervende activiteiten”.
In de begroting is gerekend op een opbrengst gelijk aan vorig jaar en een geschatte marktopbrengst als 2018, echter de cijfers zijn nu exclusief BTW.
Bij de uitgaven is gerekend op 10 transporten en daarnaast op voedselhulp en andere hulpverlening, alsmede evangelisatiemateriaal en groentezaden.
Tevens is het voornemen om het eigen vermogen stapsgewijs elk jaar te verminderen tot uiteindelijk € 20.000,In 2020 reserveren wij alleen nog € 2.500 voor een volgende bestelauto en voegen in 2020 niets
toe aan onze reserve voor de volgende locatie.
Frank van Buren,
Penningmeester.
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Transporten
Het transportbedrijf Mission & Relief verzorgt voor ons de officiële transportdocumenten en zorgt er
ook voor dat er op de zaterdagochtend een vrachtwagen bij het BP-station (afslag snelweg) staat.
Vaak zijn dit Roemeense vrachtenwagens die al bij de haven in Rotterdam staan te wachten op een
vracht terug naar Oost-Europa.
Deze vrachtwagen wordt dan rond 07.30 uur opgepikt,
waarna rond 08.00 uur het laden begint bij ons pand op
de Leidsestraatweg.

Het is altijd even spannend of de vrachtwagen wel is komen opdagen, er staan namelijk ongeveer 15 personen
klaar om te helpen laden en soms is het wel eens gebeurd
dat de vrachtwagen er niet stond. Na een telefoontje met
Mission & Relief blijkt dan dat de vrachtwagen ergens
anders staat en begint het laden een uurtje later
Dit jaar ging het tot drie keer helemaal fout, een dag van
te voren werd gebeld dat de vrachtwagen niet kon komen, de eerste keer stond de vrachtwagen in Rotterdam om gelost te worden, maar later bleek dat hij
in Frankrijk gelost moest worden, gevolg: iedereen afzeggen (per mail en per telefoon), het laden kon
pas de volgende dinsdag gaan plaatsvinden, maar de vrijwilligers voor de zaterdag zijn dan vaak niet
(meer) beschikbaar, gevolg veel extra inspanning in organisatie en om dan met minder vrijwilligers de
vrachtwagen te laden.
De tweede keer raakte de vrachtwagen van de weg, er
moest een andere vrachtwagen komen, weer hetzelfde
georganiseer, het laden heeft de volgende maandag
plaatsgevonden.
De derde keer moest de vrachtwagen eerst naar Duitsland, het duurde allemaal iets langer dan verwacht,
ook hier weer iedereen afzeggen, de volgende maandag kon worden geladen.
Elk transport is een soort hordeloop met diverse deadlines, de bestemming moet het transport kunnen ontvangen, de datum moet worden afgestemd met Mission & Relief, de lijst met hulpgoederen moet worden
afgestemd met de bestemming, de vrijwilligers moeten
worden geïnformeerd, enz. Als er ergens iets fout gaat heeft dat gevolgen voor de rest van het gehele
traject.
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Toch is het ons prima gelukt om dit jaar 9 transporten richting Oost-Europa te versturen, namelijk:
– 2 naar Chisinau, Moldavië (09-03-2019, 31-08-2019);
– 1 naar Soldanesti, Moldavië (14-12-2019);
– 2 naar Sighetu, Roemenië (11-05-2019, 26-10-2019) ;
– 1 naar gezamenlijk Tg Lapus en Tg Mures, Roemenië (10-08-2019);
– 3 naar Beregszasz, Oekraïne, via Hongarije (02-02-2019, 20-07-2019, 09-11-2019);

Het transport in december 2019 naar Moldavië was nog even spannend, in dat land was er op dat moment een verscherpte invoercontrole. Kleding voor kinderen beneden de 3 jaar, dames lingerie en
schoenen mogen niet worden ingevoerd, de zakken waar deze spulletjes in zaten moesten dus uit de
containers met kleding worden verwijderd. Dit betekende extra werk voor onze dames van de kledingafdeling. Uiteindelijk is de vracht goed op de plaats van bestemming terechtgekomen door op het
laatste moment (de vrachtwagen was toen al gewogen en vertrokken), nieuwe transportdocumenten
met het juiste gewicht per mail naar onze contactpersoon in Moldavië te sturen.
De geschatte inhoud van de 9 vrachtwagens is 99.518 kg met een waarde van € 93.983,-Bedenk daar dan bij dat de totale transportkosten € 28.184,-- bedragen (zie financieel overzicht).
De transportkosten zijn dan € 0,28 per kg, dit bedrag komt uit de omzet van onze winkel en/of jaarmarkt. De geschatte waarde van de hulpgoederen in de transporten (€ 93.983,--) is gegeven door de
mensen die hun spulletjes bij ons hebben gebracht of door scholen, ziekenhuizen, bedrijven en instellingen.
Heel veel dank voor de mensen die de hulpgoederen hebben geschonken en evenveel dank aan de
vrijwilligers, die het allemaal hebben verscheept, vooral dank voor het geduld en flexibiliteit van de
vrijwilligers bij alles wat er eerst mis ging, maar uiteindelijk toch ook weer goed kwam.
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Markt
De jaarlijkse Roemeniëmarkt werd op zaterdag 7 September gehouden en heeft ondanks
het matige weer en een wolkbreuk een opbrengst van 19.351 euro opgebracht. Een bedrag waar wij heel
dankbaar voor zijn.
Een ieder die een bijdrage aan dit
prachtige resultaat heeft geleverd
zeggen wij hartelijk dank.
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