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JAARVERSLAG 2016 
 
 

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. 

 

DOELSTELLINGEN VOOR 2016 

 

Onze doelstellingen voor 2016 waren als volgt:  

1. verbeteren van de situatie voor de bedlegerigen, 

2. stimuleren van veelvuldiger gebruik van de snoezelruimte onder deskundige begeleiding,  
3. voortzetting van de samenwerking met de Stichting Zorg zonder Grenzen voor 

deskundigheidsbevordering, 

4. verdiepen van contacten met de arts en het verplegend personeel, 

5. inspringen op dringende vragen, desnoods met uitstel van andere punten. 

Zie ook ons Beleidsplan 2016. 

 

Opmerking hierbij: 

Ad 4. Voor wat het verplegend personeel betreft: zij moeten uiteindelijk het werk doen. Het is 

duidelijk dat er van het bezoek dat wij een of twee keer per jaar maken een duidelijk stimulans uit 

gaat. Onze indruk is dat de stimulans het verplegend personeel niet voldoende bereikt. Door meer 

contact is dat te veranderen. Dit geldt (in dezelfde mate?) ook voor de arts. We moeten de contacten 

niet beperken tot het niet-medisch personeel. 

De stimulans en inspiratie van een bezoek en de contacten ervaren wij zelf trouwens ook in ons werk 

voor de stichting: als je terugkomt heb je steeds weer veel energie opgedaan. 

In september hoort Marga dat de arts helaas is overleden. 

Er zou een pas afgestudeerde psychiater uit Zjodina in deeltijd komen werken. 

 

Ad 5. In januari viel de strenge vorst in en dat leidde tot een aantal gesprongen leidingen van de 

verwarming. Vladimir heeft de € 400 reserve hiervoor aangesproken. Die was nog maar € 200 + BR 

4.800.000.  Eind januari 2016 was BR 4.800.000 gelijk aan € 206. 
 

In de tweede week van juni belde Vladimir op dat het busje van Tarasiki gestrand was. In de garage, 

tijdens de reparatie, bleken ook de remmen vervangen te moeten worden. Vladimir heeft de hele 

reserve-pot, die in maart weer aangevuld was, eraan besteed. 
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BEZOEKEN AAN TARASIKI 

1. Hans, 22 februari - 4 maart. 

2. Marga, 10 - .. september. 

 

Hiervan zijn uitgebreide reisverslagen gemaakt, die in iets verkorte vorm ook op de website zijn 

gepubliceerd. 

 

COMMUNICATIE 

Dit was steeds een heikel punt, maar nu is er Ksenija Sjkrelowa, de nieuwe medewerkster in Tarasiki. 

Zij heeft een medische opleiding, studeert nu ecologie en is werkzaam als assistent van de arts. Zij 

wordt de contactpersoon voor dit project, maar ook voor onze stichting. Zij heeft een eigen emailadres 

dat ze hiervoor zal gebruiken. 

 

 

OVERIGE KONTAKTEN 

Op maandag 29 februari Hans met ZZG (Willem de Jonge en Lisette van Driest-de Lepper) naar het 

Comité van Sociale Zaken in Minsk voor een gesprek met de voorzitter Oleg Alekseevitsj 

Sementsjoek en zijn eerste plaatsvervanger, Tatiana Aleksandrovna Blozjko over het nieuwe project 

voor dat ZZG in oktober wil beginnen, en wel met internaten 2 en 3 in Minsk, plus Tarasiki. 

Tatiana vraagt of we het ruim van tevoren willen laten weten als we naar Tarasiki gaan, met data en 

tijden. Als het enigszins kan wil zij de eerste dag mee. Bij een training zou ze ook de laatste dag er bij 

willen zijn om het resultaat te bekijken en iets van de evaluatie mee te maken. Als er serieuze 

problemen zijn tijdens het werk, haar bellen! 

Voor het concrete onderwerp van de training worden later afspraken gemaakt met de drie internaten. 

Die zijn dezelfde dag bij Internat 3 gemaakt: training voor (multi)sensorial integration, met voor de 

beste deelnemers een (betaald) praktijkbezoek aan Nederland.  

Zie hierover het reisverslag. 

 

Het projekt zou in oktober 2016 van start gaan, maar door persoonlijke omstandigheden moest dit 

worden uitgesteld tot voorjaar 2017. Dit is half oktober via Vladimir aan Viktor meegedeeld. 

 

Een goed omschreven projekt-aanvraag om in te dienen bij de Vincentiusstichting uit 's-

Hertogenbosch komt niet af. Dit ondanks uitleg van Marga in september en navraag met aansporing 

van Vladimir. 

 

WEBSITE 

De website werkt niet optimaal. Dit komt voor een deel doordat hij enkele keren gekraakt is. Tevens 

blijkt dat de link op de website om contact met de Stichting te maken (via de secretaris) niet werkt. 

Hoe vaak dit geprobeerd wordt is niet bekend. Zodoende weten we niet wat we misschien mis gelopen 

zijn.  

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur is 4 keer in vergadering bijeengekomen: 

- 4 februari (vergadering XXXIX) 

- 11 april (XL) 

- 5 september (XLI) 

- 17 oktober (XLII) 

 

Zie de verslagen van deze vergaderingen. 

 

 

BESTEDINGEN 

 

A. Uitgaven februari 2016 
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01 - scheergerei     -     592.400 

02 - toiletblok      -  2.019.600 

03 - wastafel      -      458.400 

04 - kruidenthee     -      921.100 

05 - douche-slang     -      488.000 

06 - bloeddrukmeters     -  1.346.800 

07 - muurpleister     -      810.000 

08 - zaagbladen     -      160.000 

09 - spijkers, schroeven e.d.    -      711.000 

10 - kraan en leidingen    -      639.000 

11 - metaalsnijder     -      799.000 

12 - deurslot      -      260.400 

13 - verf      -   3.679.200 

14 - opbergdozen     -   1.585.300 

15 - vloerplaten     -   2.700.000 

16 - 2 ramen + plaatsing    -   8.688.000 

17 - 3 deuren + plaatsing    - 13.392.000 

18 - bedkussens voor alle bewoners   - 42.650.000 

19 - 4 roestvrijstalen kookketels   -   9.288.000 

20 - 144 roestvrijstalen drinkbekers   -   3.888.000 

21 - 4 UV ontsmettingslampen en armaturen -   3.284.000 

22 - 5 liter ontsmettingszeep    -      247.500 

     totaal  - 98.607.700 

 

koers:  € 1 = 23264 WR roebel (door Vladimir naar 24.000 WR roebel afgerond) 

D.w.z. € 4108,65 besteed. 

D.w.z. € 608,65 voor rekening van Vladimir en mijzelf. 

  

B. Uitgaven september 2016 

 

 

 

 

VERSLAG PENNINGMEESTER  
 

 

 

 

Veldhoven,   

 

 

 

Hans Uyl 

(secretaris) 

 


