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Inhoud

Voorwoord

Projecten

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van jaargang 12. In dit verslag zult u meer
lezen over de invulling van dit jaar. Wij weten dat God ons ook dit jaar
geleid heeft en de mogelijkheid heeft gegeven om plaatselijk steun te
kunnen bieden.
Wij willen iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, een bijdrage
heeft geleverd aan het werk van de stichting.

Bestuur

Vergaderingen

Acties

Financieel
jaarverslag

Team
Uithuizermeeden

Veel leesplezier!

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

Projecten
Transport
In augustus 2021 heeft weer een transport plaatsgevonden. Omdat het in
2020 niet mogelijk was een transport te organiseren was de trailer al
geruime tijd vol. De inbrengdagen zijn om die reden opgeschort tot na
het transport. Vanaf september 2021 vinden eens in de twee maanden de
inbrengdagen weer plaats op de laatste zaterdag van die maand van 9.00
uur tot 12.00 uur.
De inbrengdagen voor het transport hebben op onderstaande data
plaatsgevonden:
•
•

25 september
27 november

De volgende inbrengdagen zijn op iedere laatste zaterdag in de oneven
maanden in 2022 van 9.00uur tot 12.00uur. Adres Klinkenborgerweg 1
Kantens
Donaties
Om financiële hulp te bieden zijn donaties gedaan aan onderstaande
doelen.
•
•
•
•
•

Tivadar, waaronder de gaarkeuken
Stichting Small Miracles
Transport humanitaire goederen
Hongaars gereformeerde gemeente Pir
Hongaars gereformeerde gemeente Vaida

Bestuur
Per 1 januari 2022 legt Ellen haar taken als secretaris bij de stichting
neer. Marjan zal deze taken overnemen tot een secretaris gevonden is.
Marjan Veldman
Arjan Bijsterveld
Peter Kremer
Ronald ven der Molen

Voorzitter en penningmeester
Waarnemend secretaris
Lid
Lid
Lid

Vergaderingen

Belegde bestuursvergaderingen
April 2021
November 2021
Januari 2022

Financieel jaaroverzicht

Jaaroverzicht seizoen 01-10-2020 tot 01-01-2022

Inkomsten

Uitgaven

Beginsaldo

€ 983,88

Eindsaldo

€ 3027,71

Beginsaldo
spaarrek.

€2507,01

Saldo
spaarrekening

€2507,26

-Acties

€634,49

-Zakelijk

€882,48

-Giften/collecten

€907,07

-Projecten

€

Projecten

€907,07
€6417,45

Opmerking:

+

+
€6417,45

In januari 2022 €1250 overgemaakt aan de armenkeuken in Tivadar
In januari 2022 €750 overgemaakt aan het meisjesweeshuis in NagyDobrony

Acties

Acties van het afgelopen jaar:
•
•
•
•

Gehaktballenactie
Pinksterbrodenactie
Oliebollenactie
Boekenverkoop

Financieel jaaroverzicht team
Uithuizermeeden

Jaaroverzicht seizoen 01-10-2020 tot 01-01-2022

Inkomsten

Uitgaven

Beginsaldo

€ 3005,48

Eindsaldo

€ 4424,62

-Acties

€ 2429,90

-Zakelijk

€ 160,76

-Giften

€ 150,00

-Projecten

€ 1000,00

+
€ 5585,38

Sponsoren welke wij erg dankbaar zijn voor hun bijdrage:

Loon- en transportbedrijf
Van Nieuwenhuyzen

+
€ 5585,38

