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JAARVERSLAG 2015 
 
 
DOELSTELLINGEN VOOR 2015 
 
Onze doelstellingen voor 2015 waren als volgt:  
1. verbeteren van de situatie voor de bedlegerigen, 
2. uitbouw van de samenwerking met de Stichting Zorg zonder Grenzen. 
3. inspringen op dringende vragen, desnoods met uitstel van andere punten. 
Zie ook ons Beleidsplan 2015. 
 
Opmerkingen hierbij: 
 
1. situatie voor de bedlegerigen  
 
Terwijl vorig jaar de situatie rond matrassen in orde was, kregen we dit jaar een verzoek tot het 
aanschaffen van een flink aantal nieuwe. 
Er werd gemeld dat de snoezelkoffers regelmatig in gebruik zijn. Uit de waarneming van Agnes en 
Marjolein van Stichting ZZG blijkt dat daar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Dat geldt trouwens 
ook voor het gebruik van de snoezelruimte. Dit is een punt dat voortdurende aandacht vraagt, temeer 
nu de psychiater weg is. 
Pampers blijft nog een probleem. 
 
2. uitbouw samenwerking met Stichting Zorg zonder Grenzen 
De samenwerking is uitstekend. Het programma dat in trainingen voorziet gaat door. Helaas hebben 
Agnes en Marjolein in februari minder positieve ervaringen gehad met de motivatie bij het personeel 
om de trainingen in communicatie te volgen. Deze motivatie was bij een groot aantal cursisten 
duidelijk afgenomen. 
 
3. dringende vragen 
In februari heeft Vladimir de volgende posten betaald: 
- € 120 voor tolken (bij ZZG training) 
- € 185 voor een nieuwe fax voor Tarasiki, zodat ze documenten weer naar het departement kunnen 
verzenden 
- € 245 voor een koelkast om medicijnen te bewaren 
- € 378 als bijdrage voor een nieuwe computer. 
In de zomer moest een bewoner in Minsk medisch onderzocht worden. Daarvoor moesten in een 
privé-kliniek foto's gemaakt worden. Deze zijn uit onze reserve betaald. 
In oktober heeft zich een noodsituatie voorgedaan: in een van de woonblokken was de afvoer van de 
toiletten gebarsten. Dit leidde tot onverkwikkelijke dampen in het gebouw. De reparatie in eigen 
beheer kostte ongeveer € 200. 
 
FONDSENWERVING 
Op 17 maart gaf Marga bij de Rotary-afdeling in Son een presentatie over onze Stichting. Daarvoor is 
de eerder gemaakte Powerpointpresentatie aangepast en een complete nieuwe versie gemaakt. 
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Speciale dank aan de fam. Akkerman die een collectebus gebruikt hebben bij hun 25-jarig 
huwelijksjubileum. Ze gaven liever geld aan onze stichting dan zelf kadootjes te ontvangen. 
 
BESTUURSVERGADERINGEN 
Het bestuur is 3 keer in vergadering bijeengekomen: 
- 4 maart (vergadering XXXVI) 
- 24 juni (XXXVII) 
- 13 oktober (XXXVIII) 
 
Zie de verslagen van deze vergaderingen. 
 
Op 16 november  hebben Marga en Hans een gesprek gehad met de leiding van de Stichting ZZG. Het 
was een evaluatie van de trainingen die in 2015 gegeven zijn, en hoe deze al dan niet voort te zetten. 
Zie verder bij opmerkingen onder Doelstellingen. 
 
BEZOEKEN AAN TARASIKI 
Marga en Hans zijn één keer naar Tarasiki (en Minsk) geweest. Marga van 20-25 april, Hans van 20 
april - 5 mei. 
Van de Stichting ZZG is er één training gegeven door Marjolein Arts en Agnes Straates, van 31 
januari tot 7 februari. 
 
OVERIGE KONTAKTEN 
Het is door omstandigheden niet gelukt een gesprek met Aleg Alekseevitsj van het Comité voor 
Sociale Zorg en Arbeid te organiseren. 
In mei hebben we een bezoek gebracht aan het opleidingsinstituut in Borisov (www.borisov-med.by). 
Het idee was dat ZZG wellicht een samenwerking met hen tot stand kon brengen, zodat zij het hun 
trainingen een breder publiek konden bereiken. Zij hebben dit niet meer opgepakt. Het is nog een stap 
te ver. 
 
PERSONELE BEZETTING VAN ONZE STICHTING 
Marga van der Linden - voorzitter 
Halina Shaban - penningmeester 
Hans Uyl - secretaris. 
 
2. Vladimir Furs beheert voor de stichting een kleine reserve voor noodgevallen. 
 
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. 
 
4. Eind van het jaar is Halina naar Eindhoven (Meerhoven) verhuisd: Landleven 163. 
 
BESTEDINGEN 
 
A. Door Vladimir uitgegeven: 
- tolken ZZG       € 120 
- nieuw faxapparaat      € 185 
- koelkast voor medicijnen     € 245 
- bijdrage nieuwe computer medische administratie  € 378 
 totaal       € 928 
 
B. Reis april-mei 
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Bij Vladimir: 
op 21 april in reservepot gedaan € 200 
op 21 april gewisseld € 4000 =  →    61.600.000 BR 
 
Uitgaven: 
A. 
1. naaimachine     3.650.000 
2. boor       2.690.000 
3. 2 muizen         178.000 
4. luchtverfrisser                   60.000 
5. 71 paar schoenen        3.415.400 
6. draad grasmaaier           280.000 
7. zaagblad              280.000 
8. mat. reparatie toiletten      1.265.000 
9. toiletpot             79.950 
10. bloeddrukmeters        807.300 
11. kranen           286.600 
12. tegels wasserij      1.006.250 
13. zeil eetzaal, lijm, enz.    1.711.000 
14. lampen, o.a.  eetzaal       675.000 
15. ontsmettingsvloeistof            583.700 
16. 3 ramen    15.000.000 
17. 30 matrassen   24.150.000 
18. registratie         180.000 
19. benzine 21 april         200.000 
20. benzine 24 april        400.000 
 
totaal betaald    56.898.200 
 
teruggestort bij Vladimir    4.800.000 
 
Dus vanaf mei bij Vladimir voor reserve: € 200 + BR 4.800.000 
Alle bonnetjes aanwezig, behalve voor posten 18, 19, 20. 
 
VERSLAG PENNINGMEESTER  
 

Saldo	  01-‐01-‐2015	   	  	  

bank	  
€	  

3.882,69	  
kas	  Vladimir)	   €	  840,00	  
	  	   	  	  
Inkomsten	   	  	  

per	  bank	  
€	  

6.389,15	  
per	  kas	  (Hans)	   €	  6,00	  
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Uitgaven	  
€	  

5.485,66	  
	  	  

 
per	  bank	  

€	  
4.666,55	  

bank	  kosten	   €	  132,52	  
hosting	   €	  134,03	  

naar	  Tarasiki	  (contant)	  
€	  

4.200,00	  
naar	  Sasha	  via	  Marga	   €	  200,00	  
	  	   	  	  
per	  kas	   €	  819,11	  

Saldo	  31-‐12-‐2015	   	  	  

bank	  
€	  

5.605,29	  
kas	  (Vladimir)	   €	  26,89	  

 
 
 
 
 
Veldhoven,   
 
 
 
Hans Uyl 
(secretaris) 
 


