JAARVERSLAG 2019
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 2019
Onze doelstellingen voor 2019 waren als volgt:
1. verder stimuleren van en assisteren bij het oprichten van een muziekgroep van bewoners.
2. verdiepen van contacten met medische staf,
3. inspringen op dringende vragen, desnoods met uitstel van andere punten.
Zie ook ons Beleidsplan 2019.

BEZOEK AAN TARASIKI
Mei - Marga op 28e en Hans op 27e, 28e, 29e. Belangrijkste punten: inkopen (zie financiële
verantwoording) en bespreking met Viktor en Zjenja van het muziekproject. Zij zien het wel zitten.
Intussen is bij een personeelsvergadering bekend gemaakt dat Viktor als directeur met pensioen gaat,
maar wel blijft werken en dat de nieuwe directeur een arts/psychiater uit Barysau wordt.
Oktober - Hans gaat nog een keer naar Minsk met een bezoek aan Tarasiki. Hij koopt winterschoenen
en nog een aantal dingen (zie financiële verantwoording) en maakt kennis met de nieuwe directeur,
met de nieuwe arts en met de nieuwe psychologe; zij het met de laatste twee redelijk vluchtig.
De nieuwe directeur is erg geïnteresseerd in het muziekproject en heeft al contact gehad hierover met
de muziekschool in Barysau i.v.m. instructie en instrumenten.
BESTUURSVERGADERINGEN
We zijn in 2019 twee maal in vergadering bijeen geweest:
1. 13 mei (nr 49). Voornaamste punt: voorbereiden bezoek aan Tarasiki van Marga en Hans. Bij
besprekingen ginds zal het idee van het oprichten van een muziekgroep van bewoners het hoofdonderwerp zijn. Aan de basis van dit idee staan de ervaringen die Marga heeft met haar zoon Steven
als lid van de Willem Alexanderband in Veldhoven.
2. 10 september (nr 50) . De twee belangrijkste punten van bespreking waren: de nare ervaringen van
Marga tijdens en op het eind van dit bezoek. Door misverstanden en een moeilijke situatie bij Ina
(waar Marga verbleef) was er weinig contact tussen haar en Hans. Daarna waren er voor haar grote
moeilijkheden bij de douane/grenspolitie omdat zij geen registratie gedaan had.
En natuurlijk de oprichting van een muziekgroep van bewoners op Tarasiki.
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BESTEDINGEN
1. mei 2019

A. opgenomen van de rekening van PvT: € 3500
Gewisseld tegen koers € 1 = BYN 2,2850 (zie bon 0) = BYN 7997,50
B. gekocht (nrs verwijzen naar bonnen):
1a. stof voor matrasbeschermers (ткань медицинсая)
(250 meter)
1b. pampers volwassenen (подгузник для взросдых)
(80 pakken à 30 sts)
1c. matrassen (матрас струтоклас) (25 sts)
5. petten (кепки) (22 sts)
6. petten (кепки) (58 sts)
7. glucosemeter (bloedsuiker) + toebehoren
(глюкометр - система контроля уровня 141974)
8. kruidenthee (фиточай) (allerlei soorten in 70 pakken)

BYN 3000.00
3600.00
2500.00
110.00
377.00
75.60
177.45

subtotaal

9840.05

9. bouwmaterialen + transportkosten (o.a. voor werkplaats)
10. electrische schaafmachine (фрейзер)
11. planken (доска)
12. 2 deuren
13. 2 ramen

813.84
210.00
390.00
1360.00
1120.00

subtotaal

3893.84

____________
totaal
van de stichting
van Vladimir
van Hans

13733.89
7997.50 à 43,76 ct = € 3499,70
2500.00 = € 1094,00
3236.39 = € 1416,24

Opmerkingen:
a. details 9. bouwmaterialen zie schenkingsbrief nrs. 5 t/m 12.
b. van nrs. 12 en 13 (deuren en ramen) nog geen bon: wel in bestelling gedaan.
c. deuren en ramen voor het 2e damesgebouw
d. bouwmaterialen o.a. voor reparatie vloer op dameskamer plus bouw van eigen werkplaatsje
voor drie bewoners die een bouwvakopleiding gedaan hebben
e. van de oorspronkelijke verlanglijst alles kunnen kopen op 1 deur en 3 ramen en de
lengtemeter na, en op alle winterschoenen (ong. 1500 euro) na. De opbrengst van de
deurcollecte (weekend 25-26 mei ) zal daaraan worden besteed. Vladimir zal het bedrag
voorschieten en wij volgend jaar het hem terugbetalen.
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2. oktober 2019

A. opgenomen van de rekening van PvT: € 3000
Dit omgewisseld tegen een koers van BYN 2.263 =
(1 BYN = € 0,442)
Vladimir schenkt

BYN 6789,00

totaal beschikbaar

BYN 11789,00

BYN 5000,00

B. gekocht: zie schenkingsbrief van 10 oktober 2019:
1. schoenen - 100 paar
2. badhanddoeken - 270 sts
3. linoleum (vloerzeil)- 32 m2
4. PVC latten (voor plinten) 12 sts
5. OSB platen - 13 sts
6. verf - 50 kilo
7. voorschot nieuwe deur
totaal uitgegeven

BYN 8700,00
BYN 3175,20
BYN 566,40
BYN 54,38
BYN 232,18
BYN 115,54
BYN 200,00
------------------ +
BYN 13043,70

Alle bonnen aanwezig in archief.
Uit eigen beurs bij gelegd BYN 13043,70 - 11789,00 = 1254,70 (= € 554,41)
Opmerking:
3, 4 en 5 waren dringend nodig om vloeren te repareren.
6 - om bladderend schilderwerk te herstellen.
7 - de rest wordt bij levering en installering door Vladimir betaald.
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Financieel verslag penningmeester

Saldo 01-01-2019
bank
kas

Inkomsten
per bank
per kas (Hans)
per kas (Vladimir)

Uitgaven
per bank

€ 3.200,96
€ 14.563,19
€ 9.377,21
€ 1.882,43
€ 3.303,55

€ 11.851,81

bank kosten
naar Tarasiki (contant)

€ 6.665,83
€ 165,83
€ 6.500,00

per kas

€ 5.185,98

Saldo 31-12-2019
bank
kas

€ 5.912,34
-

Veldhoven, 26 februari 2020

Hans Uyl
(secretaris)
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