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Inhoud

Voorwoord

Projecten

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van jaargang 8. We hebben een mooi en
productief jaar achter de rug waarin we gesteund zijn door jullie en geleid
zijn door God. Hierover kunt u meer lezen in dit jaarverslag.
Wij willen iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, een bijdrage
heeft geleverd aan het realiseren van de projecten.

Deelnemers

Veel leesplezier!

Vergaderingen

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

Acties

Financieel
jaarverslag

Projecten
Transport
Rond 5 juni 2017 heeft er een transport plaatsgevonden richting Oost-Europa.
•
•
•
•

Gelost in Barabás, Hongarije: spullen voor de stichting Small Miracles
en voor onze eigen projecten in Oekraïne.
Gelost in Vaida, Roemenië: hulpmiddelen ten bate van de plaatselijke
kerk.
Gelost in Pír, Roemenië: hulpmiddelen ten bate van de plaatselijke kerk.
100 manden meegenomen uit Pír voor Kruize Bloembollen,
Uithuizermeeden.

Zomerprojecten
De zomerprojecten hebben plaatsgevonden van 11 augustus tot 1 september
2017.
Pír, Roemenië
•

Er is een kinderbijbelweek georganiseerd waar ongeveer 100 kinderen
bij aanwezig waren.

Oekraïne
•

Er is geholpen bij het afwerken van het nieuwe lokaal in het Romakinderdagverblijf in Tysobyken.

•

Gift gegeven voor de huiswerkklas en de bouw zodat dit werk door kan
gaan.

•

Er is een kinderbijbelweek georganiseerd in Aklihegy waar ongeveer 90
kinderen bij waren.

•

Er is een gift gegeven aan de armenkeuken, zodat zij in de winter weer
mensen kunnen voorzien van voedsel.

•

Er is een gift gegeven aan het kinderdagverblijf in Tivadar dat verbouwd
wordt.

Deelnemers
Marjan Veldman
Ellen Kock
Willianne Voogd
Arjan Bijsterveld

Voorzitter en penningmeester
Secretaris
Lid
Lid

Deelnemers projecten:
Roelof Plas
Wilfred Bijsterveld
Roy Kock
Ellen Kock
Riëtte Mosselaar (Oekraïne)
Deelnemers transport:
Alex Viet
Alexander Idema

Vergaderingen

Bestuursvergadering
26 november 2016
28 januari 2017

Open vergadering
28 januari 2017
25 februari 2017

Ledenvergadering
25 maart 2017
13 mei 2017
24 juni 2017
21 juli 2017

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

Flessenactie 1x per 2 maanden
Oliebollenactie
Paasbrodenactie
Aardbeienactie
Boeren Praise
Bollenmanden verkoop
Markten

Sponsoren welke wij erg dankbaar zijn voor hun hulp:

Financieel jaarverslag

Jaaroverzicht seizoen 2016/2017
Inkomsten

Uitgaven

Beginsaldo

€ 3.840,34

Beginsaldo
spaarrek.

€ 0,00

- Acties
-Giften/collecten
-Startgelden

Eindsaldo

€ 3.118,20
€ 1.891,07
€ 0,00

€ 995,88

Saldo spaarrekening

€ 3.005,83

-Inkoop
-Zakelijk
-Projecten
-Startgelden

€ 0,00
€ 230,83
€ 4.617,07
€ 0,00

+
€ 8.849,61

+
€ 8.849,61

