JAARVERSLAG 2020

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.
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Secretariaatsadres: B o t t e r 4 3448
06-27.46.50.56
woerdenhelpt.nl

Voorwoord
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Woerden helpt…
Onze stichting is onder vele namen bekend in Woerden en daarbuiten. Die namen zeggen in de
eerste plaats iets van de lange en rijke geschiedenis van onze stichting. Maar ze onderstrepen ook
dat veel mensen ons kennen en ons weten te vinden. Dat blijkt wel uit het feit dat we in het verslagjaar een mooie omzet hebben gemaakt, ondanks het feit dat we als gevolg van de coronamaatregelen negen weken gesloten zijn geweest en de jaarlijkse Roemeniëmarkt geen doorgang kon
vinden.
De kern van wat we doen, wordt het meest kernachtig uitgedrukt door de naam die ook op onze
bus en op onze website prijkt: Woerden helpt. Hulp in de vorm van zorgvuldig geselecteerde
tweedehands hulpgoederen die via zusterkerken in Roemenië, Oekraïne en Moldavië worden verstrekt aan arme burgers maar ook aan onderwijs- en zorginstellingen.
De motor van onze stichting zijn onze zeer betrokken vrijwilligers. Dankzij hun inzet is het ook dit
jaar weer gelukt om alle goederen in te zamelen, transporten gereed te maken en de winkel te laten draaien. De omzet van de winkel was ook dit jaar ruim genoeg om na aftrek van transport- en
overige kosten nog financiële hulp te bieden voor kleinschalige projecten, voedselvoorziening en
evangelisatie. We zijn dankbaar voor dit resultaat.
De corona-pandemie heeft ons afgelopen jaar geleerd dat alles waaraan we gewend zijn niet vanzelfsprekend is. Onze broeders en zusters in Oost-Europa weten dat uit ervaring al veel langer.
Daarom is het een zegen dat we, in navolging van onze Heiland, ook in 2020 weer uit onze overvloed aan hen hebben mogen uitdelen.

René Hubregtse,
Voorzitter
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Personeelszaken
Bij de aanvang van 2020 bestond het vrijwilligersbestand uit 118 personen.
In de loop van het jaar hebben zich de volgende mutaties voorgedaan in dit vrijwilligersbestand:
 12 nieuwe vrijwilligers zijn onze stichting komen versterken;
 29 personen hebben onze stichting verlaten, één persoon is overleden, anderen zijn gestopt
vanwege leeftijd of andere persoonlijke omstandigheden;
 5 personen zijn uit de lijst gehaald door opschoning, ze waren dus al niet meer actief als
vrijwilliger.
De eindstand in 2020 was dat er 96 personen stonden geregistreerd bij onze stichting. Het aantal vrijwilligers is in 2020 dus verminderd met 17 personen.
Het aantal fluctueert dus enorm. De gemiddelde leeftijd van de nieuwkomers is beduidend
lager dan de gemiddelde leeftijd van de medewerkers aan het begin van 2020, namelijk 56,0
jaar voor de nieuwkomers tegen 71,3 jaar voor de bestaande groep mensen. We zijn blij met
deze ‘jonge’ aanwas omdat dit bijdraagt aan de continuïteit van ons werk.

Elke maand zijn er wel meerdere gesprekken met personen die zich aanmelden als vrijwilliger, tijdens zo'n “sollicitatiegesprek” wordt besproken wat deze persoon graag wil gaan doen
en wat zijn/haar ervaringen zijn. Tevens vertellen wij, indien nodig, wat de stichting doet
(vooral hulp aan Oost-Europa, d.m.v. transporten van hulpgoederen) en welke werkzaamheden daarbij verricht moeten gaan worden. In veel gevallen kan dan een vacature worden ingevuld.
Als stichting zijn wij heel blij met deze aanmeldingen, waarbij dan nog kan worden vermeld
dat de meeste aanmeldingen via “ Woerdenvoorelkaar” binnenkomen.
Een vrijwilliger bij onze stichting dient niet alleen een goed doel, maar men krijgt heel plezierige, sociale contacten met mede vrijwilligers.
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Transporten
Onderstaand overzicht laat de transporten zien die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.,
Zoals is te zien, zijn er geen transporten geweest in april, mei en juni.
Op zaterdag 29 februari zou het derde transport plaatsvinden, maar de vrachtwagen moest uit
Italië komen en werd bij de Duitse grens tegengehouden omdat in Italië corona was uitgebroken.
Wij konden dit transport nog op maandag 9 maart laden, daarna gingen de deuren dicht.
Ondanks dat de inname was gestopt slibde het magazijn toch vol. Toen we weer transporten
mochten gaan verzorgen zijn we met een inhaalslag begonnen, wat culmineerde in twee
transporten in december. Ondanks corona zijn er in 2020 uiteindelijk toch 10 vrachtwagens met
hulpgoederen naar Oost-Europa verstuurd.

Tg Lapus en Tg Mures
(Roem) (1)
Saturday, February 08, 2020 Beregsurány, Hongarije (1)
Monday, March 09, 2020
Chisinau (Mold) (1)

geen zaadpakket, behandeltafels voor
Tg Mures
150 zaadpakketten
300 zaadpakketten 300 voor Corinne

Saturday, July 11, 2020

Sighetu (Roem) (2)

150 zaadpakketten, zijn per post

Saturday, August 08, 2020
Saturday, August 22, 2020

Soldanesti (Mold) (2)
Chisinau (Mold) (3)

inclusief piano

Saturday, October 03, 2020

Tg Lapus en Tg Mures

transport kan pas in september

Saturday, October 17, 2020

Sighetu (Roem) (4)

Saturday, January 18, 2020

Saturday, December 12, 2020 Chisinau (Mold) (4)
Saturday, December 19, 2020 Soldanesti (Mold) (5)

Inclusief elektronisch orgel, zit slaapbank en breimachine
inclusief piano
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Op zaterdag 19 december vond ons laatste transport in 2020 plaats. Dit transport ging naar Soldanesti in Moldavië. Deze mooie piano heeft zijn bestemming gevonden in een muziekschool te
Soldanesti.
Zo zijn er 10 vrachtwagens vol prachtige spulletjes naar Oost-Europa gegaan.

Alle hulpgoederen ontvangen we gratis van particulieren en bedrijven.
De inhoud van één vrachtwagen bestaat vaak uit meer dan 40 items. Dit zijn vooral schoolmeubeltjes, ziekenhuisbedden, behandeltafels, allerlei stoelen en tafels, kasten, bureaus, verwarmingsradiatoren, rolstoelen, rollators en kleding. Zo bevat elk transport ook 3500 tot 4000 kg
aan kleding, waarmee alle hoekjes en gaten worden opgevuld. Het gemiddelde gewicht van de
lading ligt tussen de 11.000 – 13.000 kg, in 2020 is er dus ongeveer 120.000 kg hulpgoederen richting Oost-Europa gegaan.
Heel veel dank voor de mensen die het hebben geschonken en evenveel dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen bij het laden van de vrachtwagen.
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Jaarrekening
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Toelichting jaarcijfers 2020 en begroting 2021
Vanaf eind juli 2017 zijn wij met onze kringloopwinkel en magazijn aan de Leidsestraatweg
132 gevestigd en was 2020 het derde jaar dat wij hier open waren. Als gevolg van de coronamaatregelen was de kringloopwinkel helaas 9 weken gesloten.
De opbrengst van verkoop, giften en de collectes in 3 Woerdense kerken was € 16.430 lager
dan in 2019. De Roemeniëmarkt op 5 september ging vanwege de coronamaatregelen niet
door, maar creatieve commissieleden bedachten een drive-thru wat toch nog een mooi bedrag
van € 9.145 opbracht. Vanaf 1 september waren wij BTW-plichtig en moesten we € 3.090 afdragen aan de belastingdienst.
Sinds 1 oktober hebben wij voor de huur met nieuwe eigenaren te maken, die in 2023 op onze
locatie willen gaan bouwen, waardoor wij helaas moeten uitzien naar een volgende locatie
voor onze kringloopwinkel en magazijn.
De uitgaven aan hulpverlening betreffen 10 transporten naar Roemenië, Oekraïne en Moldavië, alsmede de uitgaven aan voedselhulp, overige hulpverlening en evangelisatiemateriaal
voor een totaalbedrag van € 69.649. Dit is € 3.120 meer dan in 2019.
De huisvestingskosten waren lager omdat één kwartaal aan huur nog ten voordele moest
worden gecorrigeerd.
De algemene kosten zijn € 3.154 hoger dan in 2019. Ondanks dat de barbecue, vrijwilligersavond en happy hour alsook het bezoek van bestuursleden naar Roemenië, Oekraïne en Moldavië niet doorgingen, waren er nu extra kosten aan BTW-advies, kerstpakketten en een
nieuw kassasysteem.
Voor een nieuwe bestelauto is aan de reserves € 2.500 toegevoegd. De totale reservering voor
de auto staat nu volgens afspraak op € 15.000.
Aan de reservering voor inrichtingskosten voor de volgende locatie is vooralsnog niets toegevoegd.
De reservering voor nog te betalen energie (GWE) 2017-2019 is verlaagd tot € 20.000 voor 2019
en 2020.
Het vermogen is met € 12.758 verminderd tot € 46.702.
Voor 2021 zal de winkelomzet, giften en collecten, waarschijnlijk hetzelfde beeld geven als in
2020.
De geschatte marktopbrengst is vooralsnog gelijk gehouden als voor 2020.

Bij de uitgaven is gerekend op 10 transporten en daarnaast op € 54.000 aan voedselhulp en andere hulpverlening, alsmede evangelisatiemateriaal en groentezaden.
Voor huisvesting is gerekend op € 47.000, waarvan € 36.000 huur, € 7.500 voor gas, water,
elektra en € 3.500 voor WOZ en onvoorziene uitgaven.
In 2021 worden aan de reserveringen voor energie (GWE), volgende locatie en transportauto
geen bedragen toegevoegd.
Frank van Buren,
Penningmeester.
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