JAARVERSLAG 2020
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 in
overeenstemming met de richtlijnen ANBI ook op de website.
DOELSTELLINGEN VOOR 2020
Onze doelstellingen voor 2020 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 2020.
BEZOEK AAN TARASIKI
Door de heersende pandemie (Corona - Covid-19) hebben wij geen bezoek aan Tarasiki kunnen
brengen. Contact hebben we onderhouden per email en telefoon.
BESTUURSVERGADERINGEN
We zijn in 2020 slechts één maal voor een bestuursvergadering bijeen gekomen: op 25 januari.
De tweede vergadering die gepland stond voor 1 april dat jaar is i.v.m. de Corona-maatregelen en het
gebrek aan uitzicht op een bezoek niet doorgegaan. Omdat daarna Nederland min of meer op slot ging
is er het hele jaar geen vergadering meer geweest.
Voorzover nodig is er wel per email en telefoon contact geweest.
WEBSITE
Eind 2020 hebben we een nieuwe webmaster moeten zoeken en tot ons genoegen heeft Victor
Zawadzki deze taak op zich genomen.
BESTEDINGEN
In november kregen we een verzoek om te helpen bij de reiniging en de reparatie van het waterzuiveringssysteem. Het gevraagde bedrag was € 400. Vladimir heeft dit voorgeschoten. Hij

vertelde dat hij in augustus 2020 twee donaties uit eigen middelen had gedaan: € 900 voor
reparatie en opknappen van een toilet in een van de woonblokken; en in oktober € 1000 voor
de aankoop van sanitair.
Van deze drie bedragen komen alleen de € 400 voor rekening van de Stichting. We zullen dit
bij het eerstvolgende bezoek aan Wit-Rusland aan Vladimir teruggeven.

1

Financieel verslag penningmeester

Saldo 01-01-2020
bank
kas

€ 5.912,34
-

Inkomsten

€ 1.650,00

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

€ 1.650,00

Uitgaven

€ 139,03

per bank

€ 139,03
€ 139,03

bank kosten

per kas

€ 0,00

Saldo 31-12-2020
bank
kas

€ 7.423,31
-

Veldhoven, 12 mei 2021

Hans Uyl
(secretaris)
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