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JAARVERSLAG 2013 
 
 
VOORAF 
 
Het jaar 2013 is een merkwaardig jaar geworden. Het is het eerste jaar sinds het begin van de Stichting 
dat we geen bezoek aan Tarasiki gebracht hebben. Zodoende staat het ook in een grote tegenstelling 
tot het jaar 2012. De oorzaak van het niet op bezoek gaan zat hem in te veel andere werkzaamheden. 
We hopen de achterstand in 2014 weg te werken, want voor een goede samenwerking is regelmatig 
bezoek zeer gewenst. 
 
DOELSTELLINGEN VOOR 2013 
 
Onze doelstellingen voor 2013 waren als volgt:  
1. fysio, medisch en sportief, 
2. hygiëne, 
3. bekendheid van Tarasiki en van onze stichting. 
4. inspringen op dringende vragen, desnoods met uitstel van andere punten. 
Zie ook ons Beleidsplan 2013. 
 
Opmerkingen hierbij: 
 
1. fysiotherapie 
Dit betreft nu vooral de deuren en ramen in de fysioruimte. 
 
2. bekendheid 
We hebben een nieuwe folder, een aanpassing van de "oude" wat tekst en foto's betreft. Via een 
bevriende relatie voor 17 cent per stuk 100 laten drukken. Niet ten laste van de Stichting. 
 
3. dringende vragen 
Er zijn twee vragen binnen gekomen. 
1. De eerste van 21 maart gold twee onderdelen voor de verwarming voor een totale prijs van € 350. 
Deze aanvraag is goedgekeurd en het bedrag is via Vladimir betaald. 
2. De tweede vraag gold een nieuwe strijkmachine. Het gevraagde bedrag van tenminste € 8000 
oversteeg onze middelen dermate dat wij op deze vraag niet in konden gaan. 
 
Een eerdere vraag om een wasmachine is komen te vervallen. Er is door het Dom Internat zelf een 
nieuwe machine aangeschaft via andere middelen. 
 
FONDSENWERVING 
 
Naast bijdragen van veel particulieren hebben we geld gekregen van: 
1. Baptistengemeente Katwijk aan Zee. 
2. Baptistengemeente Het Baken in Eindhoven. 
3. H. Lambertuskerk in Meerveldhoven.  
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BEWONERS 
 
Eind april kwam er via Alexander Sakovitsj een vraag binnen voor geld voor het voetbalteam. De 
aanvraag was erg onduidelijk. Hij kon ook gelezen worden als een aanvraag voor pampers. Dit komt 
omdat er ook sprake geweest is van een contract met een leverancier van pampers. We hebben 
gevraagd om meer duidelijkheid over dat contract. Marga kreeg te horen dat er geen contract was. 
Op navragen geen uitleg meer gekregen. Waarschijnlijk ging het om deelname van het voetbalteam 
aan een concours en was het inmiddels al te laat. 
 
 
BESTUURSVERGADERINGEN 
 
Het bestuur is 3 keer in vergadering bijeengekomen: 
14 maart - XXX 
23 september - XXXI 
25 november - XXXII 
 
Zie de verslagen van deze vergaderingen. 
Daarnaast is er zonodig overleg geweest per email en telefoon. 
 
 
BESTUURSBEZOEKEN AAN TARASIKI 
 
Deze zijn er in 2013 niet geweest. Drukke andere bezigheden, het hele jaar door, hebben het 
onmogelijk gemaakt om een bezoek te brengen. 
 
 
OVERIGE BESTUURSZAKEN 
 
Op 20 juli kwam er bericht van de Belastingdienst over nieuwe voorwaarden voor ANBI's per 1 
januari 2014. Voor een kleine stichting als de onze, die bovendien nog op onze wijze te werk gaat, zijn 
er weinig veranderingen, die bovendien nog erg eenvoudig zijn. We voldoen al aan verreweg de 
meeste vereisten. Er komt wel post van diverse bedrijven die aan de nieuwe regelgeving willen 
verdienen. Wij gaan daar vanzelfsprekend niet op in. 
 
 
OVERIGE AKTIVITEITEN EN RESULTATEN 
 
In verband met de vraag om een nieuwe droogtrommel (prijs € 6000) heeft Hans zich ingeschreven bij 
de Stichting Nederlandse Kampioenschappen Handmelken en Stichting Kringloopwinkel Hand-
melken, beide in Best.  
Helaas hebben we geen oproep gekregen om een presentatie te geven, evenmin een om deel te nemen 
aan het kampioenschap. Niet dat Hans zich voorgesteld had dat hij die kampioenschappen zou gaan 
winnen, maar gezien zijn melkervaring uit een grijs verleden zou hij beslist zijn mannetje gezeten 
hebben! 
Misschien in 2014 een nieuwe kans? 
 
We zijn een hele dag met gedeelde kraam aanwezig geweest op de meimarkt Meiveld. Het resultaat 
van zo'n dag lijkt uiterst gering. 
 
OVERIGE KONTAKTEN 
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Eind oktober komt er bericht van Lisette van Driest van ZZG dat zij met nog een bestuurslid in januari 
2014 naar Wit-Rusland gaat en ook Tarasiki wil bezoeken. Ze willen zich richten op "het omgaan met 
(bedlegerige) cliënten van laag niveau". 
Dit wordt door Margarita vertaald, teruggestuurd en daarna vanuit het secretariaat met stempel naar 
Tarasiki gestuurd. 
Dit alles resulteert in het besluit om in februari 2014 op Tarasiki over dit 2-jarig plan met Viktor en 
Nadjezjda te gaan overleggen. Hans zal daarbij onze Stichting vertegenwoordigen. 
 
Op 20 december komt het afgesproken verslag van 1 jaar snoezelen op Tarasiki binnen. Het wordt 
vertaald en doorgestuurd aan ZZG. 
 
 
PERSONELE BEZETTING VAN ONZE STICHTING 
 
1. Marga van der Linden - voorzitter 
Halina Shaban - penningmeester 
Hans Uyl - secretaris. 
 
2. We hebben als stichting weer heel veel te danken aan Vladimir Furs en Margarita Kotljarowa. 
Ofschoon geen bestuurslid hebben zij ons weer op allerlei manieren met raad en vooral daad 
bijgestaan. 
 
3. Geen van de bestuursleden ontvangt enige vorm van vergoeding voor het werk. Integendeel, kosten 
die te maken hebben met een bezoek aan Wit-Rusland en/of Tarasiki worden door de bestuursleden uit 
eigen beurs betaald. Dit is het beleid al vanaf de oprichting van onze Stichting en het staat nu in 
overeenstemming met de nieuwe richtlijnen ANBI ook op de website. 
 
 
BESTEDINGEN 
 
In 2013 is er, behalve de bankkosten die automatisch afgeschreven worden, slechts 1 uitgave geweest: 
€ 350 voor de verwarming, betaald vanuit de reserve bij Vladimir. 
 
 
FINANCIËLE PARAGRAAF 
 
Financieel overzicht 2013 
 
 
Saldo op 1 januari 2013 op bank  € 2522,70 
   in kas   €   900,00 
totaal      €  3422,70 
 
Inkomsten 2013 per bank  € 2865,09 
   per kas   €   350,00 
totaal      € 3215,09 
 
Uitgaven bankkosten   €    114,23 
  website   €      71,87 
  naar Tarasiki   €      82,56 
  restitutie snoezelruimte €    483,80 
  restitutie St. B.Bekkers €    176,80 
  verwarming Tarasiki  €    350,00 
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totaal      €  1279,26 
 
Saldo op 31 december 2013 op bank  € 4458,53 
   in kas   €   900,00 
totaal      € 5358,53 
 
       
Veldhoven, 15 januari 2014  
 
 
 
 
 
 
Hans Uyl 
(secretaris) 
 


