JAARVERSLAG 2021
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 in de plaatsen waar we hulp
bieden.
We hopen daardoor ook tegenstellingen tussen de minderheden in deze landen, te verminderen en de
onderlinge contacten te verbeteren. Met andere woorden: samen werken tot welzijn van mensen die moeten
leven aan de onderkant van de samenleving.

Voorwoord
Terugkijkend op 2021 zijn we vooral dankbaar. Want ondanks de beperkingen als gevolg van de corona
maatregelen behaalden we de begrote omzet en konden we het jaar afsluiten met een positief financieel
resultaat.
Niet dat alleen het geld telt. Vanzelfsprekend niet. Maar het is, samen met de grote inzet van alle
vrijwilligers, wel de motor waarop onze stichting draait. Vanuit de omzet zijn we immers in staat om de
transporten te bekostigen en financieel hulp te verlenen aan de projecten waarbij we betrokken zijn.
Alles wat we aan goed, geld en inzet hebben ontvangen, is boven alles te danken aan onze God die Zich in
het bijzonder ontfermt over de arme en de weerloze. In Ezechiël 34 lezen we: ‘Het verlorene zal Ik zoeken,
het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken’. In
deze en andere woorden van God zien wij onze roeping bevestigd om onze tijd en onze gaven te besteden
aan mensen in Oost-Europa die een moeitevol leven hebben.
Afgelopen jaar hebben we de bestuurlijke structuur gewijzigd. De kern daarvan is dat we bestuurlijke en
organisatorische taken gescheiden hebben. De verantwoordelijkheid voor beleidskeuzes ligt nu bij een
kleiner bestuur, bestaande uit 5 personen. De dagelijkse aansturing van de organisatie ligt bij het team van
9 coördinatoren. Natuurlijk blijft er in de nieuwe situatie nauw overleg tussen bestuur en coördinatoren. Op
pagina 4 vindt u het organogram met daarin ook de namen en functies van zowel bestuursleden als
coördinatoren.
Ook hebben we onze naam aangepast. Het is nu ‘Stichting Woerden helpt Oost-Europa’. Deze vlag dekt de
hele lading en biedt tevens ruimte om in de toekomst de aandacht te verleggen of uit te breiden naar andere
voormalige Oostbloklanden.
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, zijn de ogen van de hele wereld gericht op Oekraïne en Rusland. De
actuele situatie toont maar weer eens aan dat we werkzaam zijn voor een regio waarin vrede en welvaart
kwetsbare kenmerken zijn. Daarom is het ook anno 2022 niet overbodig om broeders en zusters in deze
landen tot steun te zijn. Laten we onze daden vergezellen van onze gebeden voor vrede in hun harten èn in
hun landen.

René Hubregtse, voorzitter
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Transporten
Vanwege de lockdown in verband met de coronapandemie hebben we de eerste vijf maanden van het jaar
geen transporten gehad, daarna kwam het weer snel opgang. Onderstaand overzicht laat zien dat er in 2021
uiteindelijk toch 8 vrachtwagen met hulpgoederen naar Oost-Europa zijn verstuurd.
Bijzonder om te vermelden is het transport op 13 november 2021 naar Tg Mures. Het ziekenhuis aldaar
heeft via ons een grote partij van 2000 kg aan afgekeurde covid beschermingsjassen ontvangen. Zij zijn er
heel blij mee.
Andere stichtingen, zoals “De club van Polen” en “Vrienden van Moldavie” hebben ons gevraagd om
spulletjes te mogen komen brengen. Vanwege corona hebben ze geen goederen naar Oost-Europa kunnen
sturen en zij hebben deze goederen aan ons geschonken, zodat ze dan toch in Oost-Europa terecht zouden
komen.

Transporten 2021
datum
zaterdag, mei 08, 2021

Versie 6
bestemming
Tg Lapus en Tg Mures (Roem) (1)

zaterdag, mei 29, 2021

Sighetu (Roem) (2)

zaterdag, juli 10, 2021

Soldanesti (Mold) (1)

zaterdag, augustus 21, 2021

Beregsurány, Hongarije (1)

zaterdag, september 18, 2021

Chisinau (Mold) (2)

zaterdag, oktober 16, 2021
zaterdag, november 13, 2021

Sighetu (Roem) (3)
Tg Lapus en Tg Mures (Roem) (4)

zaterdag, december 18, 2021

Soldanesti (Mold) (3)

Ook een bijzonder transport was het laatste transport naar Soldanesti. Dit transport bevatte 5000 kg aan
goederen voor Corinne Natic-Anbeek. Corinne vangt samen met haar man Tolya kinderen op die geen thuis
hebben. Maar als deze kinderen 18 jaar worden is er geen opvang meer. Tolya en Corinne hebben naast hun
eigen huis grond kunnen kopen waarop ze een huis hebben gebouwd met de naam “next step”. Hierin gaan
kinderen als ze 18 jaar worden verder begeleid wonen. Dit huis moest ingericht worden en Corinne had
lijsten gemaakt met benodigde spulletje en die lijsten naar haar familie, vrienden, haar achterban en naar
ons gestuurd. De reacties waren overweldigend. Vele spulletjes kwamen overal vandaan en ook wij hebben
veel meubilair en huishoudelijke artikelen kunnen schenken. De halve vrachtwagen was gevuld met
spulletjes voor hun project.
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Op de foto zie je de aankomst ‘s avonds op 22
september in Soldanesti. Het is daar dan – 7 graden
Celsius. Met vreugde en dankbaarheid is de
vrachtwagen gelost.

Het is mooi en dankbaar werk wat we mogen doen:
hulpgoederen naar Oost-Europa brengen. De
goederen krijgen een tweede leven en de vrijwilligers
bij ons hebben een heel nuttige en vooral plezierige
werkomgeving.
Heel veel dank aan de vele mensen die hun spulletjes bij ons hebben gebracht en evenveel dank aan alle
vrijwilligers die hebben geholpen bij het sorteren en verpakken van de spullen, het ophalen van allerhande
grotere hulpgoederen en het laden van de vrachtwagens.

Nieuwe organisatie structuur van de Stichting
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Personeelszaken
Bij de aanvang van 2021 waren er 96 vrijwilligers actief voor de stichting. In de loop van het jaar is het
volgende veranderd:
 9 nieuwe vrijwilligers zijn onze stichting komen versterken;


12 personen hebben onze stichting verlaten, één persoon is overleden, anderen zijn gestopt
vanwege leeftijd of andere persoonlijke omstandigheden;
Per saldo zijn er eind 2021 93 vrijwilligers actief. Het aantal vrijwilligers is in 2021 dus met 3 personen
verminderd.
Net als vorig jaar is de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers gedaald. De gemiddelde leeftijd van de
nieuwkomers is op eind 2021 65 jaar en 1 maand, voor de bestaande groep vrijwilligers is dat 69 jaar en 3
maanden. We zijn blij met deze ‘jonge’ aanwas omdat dit bijdraagt aan de continuïteit van ons werk.
Als we naar het aantal nieuwe en het aantal vertrokken vrijwilligers kijken zien we dat er een verloop is van
ongeveer 12%. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft een punt van aandacht. 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, waar heb je nog plezier en
vreugde in, waar krijg je energie van is dan de vraag die aan hen wordt gesteld.
Veel “sollicitanten” zijn wel al bekend met onze stichting, maar als dan wordt verteld wat de stichting zoal
doet (vooral hulp aan Oost-Europa, d.m.v. transporten van hulpgoederen) en welke werkzaamheden daarbij
verricht moeten worden in en rondom ons pand is er enige verbazing, maar ook enthousiasme en vaak kan
dan een vacature worden ingevuld.
Als stichting blijven we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die hun tijd, energie en kennis willen inzetten
om dit prachtige werk te kunnen blijven voortzetten.
Vooral ook willen we ons bestaande team van vrijwilligers bedanken voor hun inzet en trouw. Dankzij
jullie allen dienen we een goed doel en hebben we een bijzonder prettige werksfeer en is het goed om
elkaar telkens weer te ontmoeten en samen te werken.
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Jaarrekening 2021
Balans per 31 december 2021
31-dec-21
€
ACTIVA
Overlopende activa
Liquide middelen

31-dec-20
€

€

0
108.312

Balanstotaal

€
0
100.896

108.312

PASSIVA
Vermogen
Voorzieningen
Overlopende passiva

100.896

50.041
55.000
3.271

Balanstotaal

46.702
50.000
4.194
108.312

100.896

Staat van baten en lasten over 2021

BATEN
Verkoop goederen
Roemeniëmarkt
Giften en collecten
Overige inkomsten
Totaal baten
LASTEN
Personele kosten
Huisvestingskosten
Autokosten
Overige bedrijfskosten
Kosten Roemeniëmarkt
Kosten transporten
Kosten overige hulpverlening

Saldo baten & lasten
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Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

€

€

€

88.523
10.169
4.874
3.012

90.000
10.000
7.000
0

91.388
10.717
6.604
0

106.578

107.000

108.709

1.975
34.603
5.313
6.607
1.469
25.772
27.500

0
47.000
0
16.000
0
30.000
24.000

2.511
27.148
6.542
14.044
1.572
31.400
38.250

103.239

117.000

121.467

3.339

-10.000

-12.758

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
ACTIVA
Liquide middelen € 108.312
Het totaal van de dagelijks opvraagbare middelen bij de Regiobank en kasmiddelen.

PASSIVA
Vermogen € 50.041
Dit betreft het vrij besteedbare vermogen van de stichting. Het positieve resultaat over boekjaar 2021 ad.
€ 3.339 is hierin reeds verwerkt.

Voorzieningen

Vervanging auto
Energie en water
Nieuwe locatie

Stand per 1
januari
€
15.000
20.000
15.000

Totaal voorzieningen

Dotatie
2021
2.500
0
2.500

0
0
0

Stand per 31
december
€
17.500
20.000
17.500

55.000

0

55.000

€

50.000

Onttrekking
2021
€

Overlopende passiva € 3.271
De nog af te dragen BTW over 2021, alsmede de post crediteuren.

Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN
Realisatie
2021
€
Verkoop goederen
Winkel
Boeken
Restmaterialen

€

Verschil
€

Realisatie
2020
€

74.319
12.320
1.884
88.523
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Begroot
2021

77.726
13.662
1.260
90.000

-1.477

92.648

Overige inkomsten € 3.012
De overige inkomsten zijn de bijdrage van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
in het kader van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) in het kader van omzetverlies in
het eerste kwartaal 2021 door de verplichte lockdown.
De tegemoetkoming is berekend door een vergelijk van de omzet eerste kwartaal 2019 t.o.v.
het eerste kwartaal 2021 met een vaste rekenfactor.

LASTEN
Huisvestingskosten
Huur
Zakelijke lasten
Onderhoud gebouw
Beveiligingskosten
Voorziening energie
Voorziening toekomstige locatie

28.093
2.030
324
1.656
0
2.500
34.603

26.459
1.636
955
598
-2.500
0
47.000

-12.397

27.148

De verhuurder heeft in verband met de verplichte lockdown van 1 januari tot 1 mei 2021
een korting op de verschuldigde huur verleend van € 7.365.
In de beveiligingskosten is een nieuwe alarminstallatie begrepen van € 850. Deze is besteld,
maar zal in 2022 worden geïnstalleerd.
Overige bedrijfskosten
Exploitatiekosten
Kosten administratie
Algemene kosten
Kosten van beheer

2.596
1.266
413
2.332
6.607

5.246
3.210
615
4.973
16.000

-9.393

14.044

In de exploitatiekosten zijn de kosten van afvoer goederen/ afval begrepen ad. € 1.100.
De kosten van administratie betreffen vooral de kosten van internet/ website (€ 713), telefoonkosten en
kosten pinautomaat en kassa (€ 372).
Kosten van beheer omvatten vergaderkosten, verzekeringen, bankkosten. In de overige
bestuurskosten is een bedrag van € 733 begrepen als kosten statutenwijziging.
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