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JAARVERSLAG 2017 
 
 

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 2017 

 

Onze doelstellingen voor 2017 waren als volgt:  

1. voortzetting van de samenwerking met de Stichting Zorg zonder Grenzen voor 

deskundigheidsbevordering, 

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

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

Zie ook ons Beleidsplan 2017. 

 

 

BEZOEK AAN TARASIKI 

Op 7, 8 en 9 juni 2017 hebben Marga en Hans het Dom Internat in Tarasiki bezocht.Voor het hele 

verhaal zie het reisverslag. Een belangrijk deel van onze activiteiten als we daar zijn is het doen van 

inkopen. Die zijn terug te vinden onder het kopje BESTEDINGEN verderop in dit jaarverslag. Een 

ander belangrijk onderdeel van de reis was het bezoek van Hans - mede namens ZZG - aan het Comité 

voor Arbeid en Sociale Zaken plus Internaten 2 en 3 in Minsk. Het verslag daarvan is te lezen in de 

email van 28 juni 2017 aan Lisette de Lepper en Willem de Jong, kopie aan Halina en Marga. 

Een belangrijk punt van gesprek was daar het niet doorgaan van de training die gepland stond voor 

najaar 2016, daarna verschoven naar voorjaar 2017. Het zal uiteindelijk tot voorjaar 2018 duren 

voordat de uitgestelde training gegeven wordt. 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Het bestuur is 3 keer in vergadering bijeengekomen: 

- 28 maart (XLIII) 

- 11 juli (XLIV) 

- 22 november (XLV) 

 

Zie de verslagen van deze vergaderingen. 

 

 

BESTEDINGEN 
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Bezoek aan Tarasiki - 7, 8, 9 juni 2017 
 

Financieel verslag 

 

In Veldhoven opgenomen van de bankrekening:  Є 3000 

Aan Marga doorgegeven    Є   200 

Mee naar Minsk     Є 2800 

 

Dit bedrag bij Vladimir gewisseld in BYN  BYN 6250 

Hiervan aan Marga doorgegeven voor aankopen voor  

Svetlana (dagbesteding)     BYN   150 

Uit te geven       BYN 6100 

 

Uitgeven: 

(cijfers verwijzen naar nr bonnetjes) 

 

 1. bouwmaterialen     1234,90 BYN 

 (tegellijm, cement, grondverf, enz.) 

 2. bouwmaterialen     1349,73 

 (tegels) 

 3. bouwmaterialen         31,00 

 (zaagketting, olie) 

 4. zomerschoenen (160 paar)     900,00 

 5. sportbroeken 46 sts      960,00 

 6. sportbroeken 7 sts       140,00 

 8. sportbroeken 15 sts      225,00 

 9. sportbroeken 7 sts       140,00 

 7. badjassen        260,00 

14. badjassen (7 + 14 samen 43 sts)     509,04 

11. kantoorstoel       305,00 

12. horrengaas en materiaal om horren te maken   689,30 

13. 2 strijkijzers         59,20 

15. 2 strijkplanken         79,80 

16. inkt voor printer         54,00 

17. hygiënische mat voor behandeltafel    245,00 

     en ontsmettingsmiddel      285,40 

18. 2 deuren + montage    1180,00 BYN 

 

totaal betaald  8647,33 BYN 

van Stichting  6100,00 

schuld   2547,33 

gift Vladimir  2000,00 

van eigen geld  547,33 BYN 

 

NB. Geen bonnetje nr. 10 toegekend! 

 

 

 

Buiten deze lijst om gekocht en betaald van eigen geld: 



 3 

1. stoomketel voor keuken    506,71 BYN 

2. jasschort voor Svetlana (dagbesteding)     48,00 

       547,33 

totaal eigen geld besteed (gift aan stichting):          1102,04 BYN 

 

 

VERSLAG PENNINGMEESTER  

 

Saldo 01-01-2017   
bank € 1.952,64 

kas - 

    

Inkomsten   
per bank € 4.607,74 

per kas (Hans&Vladimir&Marga) € 1.408,61 

    

    

    

Uitgaven € 4.619,09 

    

per bank € 3.210,48 

bank kosten € 137,88 

hosting € 72,60 

naar Tarasiki (contant) € 3.000,00 

    

per kas € 1.408,61 

    

    

    

Saldo 31-12-2017   
bank € 3.349,90 

kas  - 

 

 

 

 

Veldhoven,   

 

 

 

Hans Uyl 

(secretaris) 

 


