JAARVERSLAG 2018
PERSONELE BEZETTING VAN ONZE STICHTING
Marga van der Linden - voorzitter
Halina Shaban - penningmeester
Hans Uyl - secretaris.
2. 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 2018
Onze doelstellingen voor 2018 waren als volgt:
1. voortzetting van de samenwerking met de Stichting Zorg zonder Grenzen voor
deskundigheidsbevordering,
2. verdiepen van contacten met medische staf,
3. inspringen op dringende vragen, desnoods met uitstel van andere punten.
Zie ook ons Beleidsplan 2018.
BEZOEK AAN TARASIKI
Door persoonlijke omstandigheden kon Marga niet deelnemen aan het jaarlijkse bezoek. Hans is van 4
tot 16 april in Wit-Rusland geweest, met bezoek aan het Dom Internat in Tarasiki op 5 en 10, 11, 12
april. Het eerste weekend was het Orthodox Pasen en lag er veel stil.
Op 5 april voorbespreking in Tarasiki en registratie bij de vreemdelingenpolitie in Barysau.
Op 10, 11 en 12 april een groot deel van de tijd besteed aan het doen van de gewenste inkopen. Wat
we gekocht hebben is zichtbaar in het bijgevoegde lijstje bestedingen.
Samen met Nadja Kroeglova, mijn tolk ook tijd besteed aan het bezoeken van bewoners in hun kamers
en gesprekken buiten. Verder hebben we nog kennis gemaakt met Sergei van de Christelijke stichting
Spiros. Zij trekken er elk weekend op uit om een tehuis zoals in Tarasiki te bezoeken en de naamdagen
van de bewoners te vieren van de voorafgaande maand.
Op zaterdag 14 april heb ik in Minsk een lang en indringend gesprek met hem.
En er was natuurlijk het evaluatiegesprek met alle deelnemers (en belangstellenden) van de training in
februari. De training was heel goed en ze kijken er naar uit de volgende stap te zetten.
Vrijdag 13 april werd besteed aan de administratieve afhandelingen.
BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur is 3 keer in vergadering bijeengekomen:
- 18 juni (XLVI)
De belangrijkste punten: afhandeling van de medicijnen voor Jana, medewerkster van het Dom
Internat. En de plannen voor een nieuwe website m.m.v. David Uyl.
- 5 september (XLVII)
De belangrijkste punten: nieuwe regelingen rond visa. Plannen nieuwe website na lange warme
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zomer uit de koelkast gehaald.
- 12 december (XLVIII)
Belangrijkste punten: David is bezig met het bouwen van een nieuwe website. Die moest voor 12
december in de lucht zijn om de vereiste informatie voor onze ANBI erop te hebben. Dat is gelukt:
alles wat nodig is staat er op, de rest volgt z.s.m.
Zeer verdrietig nieuws: Lunetzorg is met de stichting ZZG gestopt. Dus geen trainingen meer in
Tarasiki en Minsk. We gaan nu in overleg met Severinus om te zien wat zij kunnen en willen.
Anders nog verder zoeken, want deze trainingen zijn van zeer groot belang.
BESTEDINGEN

Financieel overzicht bezoek Tarasiki april 2018
1. opgenomen van de rekening van PvT: € 3000 + € 150 = € 3150
Gewisseld tegen koers € 1 = BYN 2,3850 (zie bon 0) = BYN 7512,75
2. gekocht (nrs verwijzen naar bonnetjes):
1. spullen voor reparaties in badhuis
BYN 476,25
2. 20 petten (voor de zomer)
140,00
3. 60 paar zomerschoenen
300,00
4. 30 petten
210,00
5. 6 petten
30,00
6. nylondraad voor grasmaaier, boor, nietmachine,
elektrische schroevendraaier
476,70
7. polycarbonaatplaten voor afdakjes
571,75
8. electra
704,41
9. electra
426,17
10. kunststofprofiel voor afdakjes
23,06
11. 12 pakken pampers
534,48
12. kruiwagen, bijl, slot, moker
123,50
13. zonwering, bezem, verfkwast, verpakking
220,23
14. zaklampen voor nachtzusters
197,65
15. 3 magnetrons
435,27
16. 50 matrassen
4000,00
17. 50 matrasbeschermers
800,00
18. planken
530,00
+ scheergerei
288,00
____________
totaal
van de stichting
eigen bijdrage BYN 2974,72

10487,47
7512,75
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Financieel verslag penningmeester

Saldo 01-01-2018
bank
kas

€ 3.349,90
-

Inkomsten
per bank
per kas (Hans)

€ 3.211,50
€ 1.247,26

Uitgaven

€ 4.607,70

per bank
bank kosten
hosting
naar Tarasiki (contant)

€ 3.360,44
€ 137,84
€ 72,60
€ 3.150,00

per kas

€ 1.247,26

Saldo 31-12-2018
bank
kas

€ 3.200,96
-

Veldhoven,

Hans Uyl
(secretaris)
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