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Inhoud

Voorwoord

Projecten

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van jaargang 10. In dit verslag kunt u meer
lezen over de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden,
waarbij wij ons gesteund hebben mogen voelen door u. Wij zijn dankbaar
en weten dat God ook het afgelopen jaar ons geleid heeft.
Wij willen iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, een bijdrage
heeft geleverd aan het realiseren van de projecten.
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Veel leesplezier!

Namens het bestuur van Stichting Project Oekraïne,
Ellen Kock,
Secretaris Stichting Project Oekraïne.

Projecten
Transport
Van 12 mei 2019 tot 17 mei 2019 heeft een transport plaatsgevonden
naar Oost-Europa.
•
•
•
•

Gelost in Tornyospálca, Hongarije: spullen voor de stichting
Small Miracles en voor onze eigen projecten in Oekraïne.
Gelost in Somkerék, Roemenië: hulpmiddelen ten bate van de
plaatselijke kerk
Gelost in Pír, Roemenië: hulpmiddelen ten bate van de
plaatselijke kerk. Ook zijn er weer manden meegenomen voor
Kruize Bloembollen, Uithuizermeeden.
Gelost in Vaida, Roemenië: hulpmiddelen ten bate van de
plaatselijke kerk.

Na het transport is de keuze gemaakt om een andere invulling te geven
aan de inlevermomenten van goederen. Evert Spriensma en Wilfred
Bijsterveld coördineren dit. Iedere twee maanden op de laatste zaterdag
(zie ’t Lougnijs) is er gelegenheid om goederen langs te brengen bij de
trailer op Klinkenborgerweg 1 in Kantens.
Zomerprojecten
De zomerprojecten hebben plaatsgevonden van 9 augustus tot 19
augustus 2019.
Oekraïne, meisjesweeshuis
•
•
•

60 gevulde schooltassen afgeleverd op school
Schoolplein en hek geverfd
Grasmaaier gerepareerd

Oekraïne, Tivadar
•
•
•
•

Contact gelegd met kinderen in het Romakinderdagverblijf
Schoolplein geverfd
Bezoek aan Timea en Pisti en de (pleeg)kinderen
Bezoek aan Dominee Janós

Roemenië, Vaida
•

Bezoek gebracht aan familie Kondor

Roemenië, Pir
•
•

Bezoek aan de kerkelijke gemeente en dominee Sándor
Gift gegeven ten behoeve van de kerkelijke gemeente

Deelnemers
Marjan Veldman
Ellen Kock
Arjan Bijsterveld
Peter Kremer

Deelnemers projecten:
Wilfred Bijsterveld
Thijs Luchtenburg
Renate Bijsterveld
Rosan van der Wal
Deelnemers transport:
Alex Viet
Alexander Idema

Voorzitter en penningmeester
Secretaris
Lid
Lid

Vergaderingen

Bestuursvergadering
5 oktober 2018
23 februari 2019

Open vergadering
27 januari 2018

Ledenvergaderingen
24 november 2018
23 februari 2019
16 maart 2019
11 mei 2019
5 juli 2019

Acties
Acties van het afgelopen jaar:
•
•
•
•
•

Flessenactie 1x per 2 maanden
Oliebollenactie
Paasbrodenactie
Bollenmanden verkoop
Boer’npraise

Sponsoren welke wij erg dankbaar zijn voor hun hulp:

Financieel jaarverslag

Jaaroverzicht seizoen 01-10-2018 tot 31-09-2019
Inkomsten
Beginsaldo

Uitgaven
€ 248,83

Eindsaldo

€ 836,79

Beginsaldo spaarrek.

€ 2.506,47

Saldo spaarrekening

€ 2.506,76

-Acties
-Giften/collecten

€ 777,58
€ 3.207,31

-Inkoop
-Zakelijk
-Projecten

€ 0,00
€ 198,23
€ 3.198,41

+
€ 6.740,19

+
€ 6.740,19

