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Ook in het afgelopen stichtingsjaar bleef het doel van de stichting onveranderd en onverminderd:
Projectmatige hulp verlenen aan de opbouw en ontwikkeling van door onze stichting vooraf
geselecteerde armlastige projecten in Oost-Europese landen.
Met name en specifiek: in het zuidelijk oostelijk gedeelte van de Oekraïne in en rondom de stad
Kherson.
Ons doel trachten wij te bereiken met een groep vrijwilligers welke zich, veelal vanuit hun
professionele achtergrond, onbaatzuchtig inzetten voor onze doelgroepen met het ophalen, sorteren,
verpakken en uiteindelijk transporteren van hulpgoederen en het inzamelen van benodigde gelden.
Hulpverlening vindt plaats op 100% basis van de ontvangen donaties met slechts aftrek van aantoonbaar
gemaakte (on)kosten. Hierin tracht onze stichting zich positief van anderen te onderscheiden.
Bestuur, noch vrijwilligers ontvangen geen enkele betaling voor de verrichtte diensten, anders dan het
gebruik maken van de door de overheid bepaalde fiscale mogelijkheden:
Vrijwilligers welke een aantoonbare inzet hebben van meer dan 375 uur per jaar en/of niet
gedeclareerde (on)kosten maken, mogen gebruik maken van de door de overheid vastgestelde maximaal
fiscaal vrije vrijwilligers vergoeding van € 1500,00 per/jaar en dit bedrag opgeven als een gewone gift
aan de stichting in zijn/haar jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
De gemaakte (on)kosten van de stichting t.b.v de bedoelde hulpverlening worden in het afgelopen
boekjaar hoofdzakelijk bepaald door:
- Gemaakte transportkosten (gasolie en wegenbelasting) voor ophalen van hulpgoederen vanuit
Nederland
- Kosten onderhoud eigen materiaal, forcklift-trucks , trailers etc.
- Kosten elektriciteit en onderhoud opslagruimtes voor het sorteren en opslag hulpgoederen.
- Secretariaat kosten en kosten fondsenwerving
- Kosten gasolie – kosten wegenbelastingen – algemene reis- en verblijf kosten chauffeurs en bijrijders
gedurende de meerjaarlijkse hulpgoederen transporten naar Oekraïne.
- Kosten jaarlijkse controle(reizen) naar de projecten voor nazorg en medisch-technische ondersteuning.
- Aankoop hulpgoederen, wel gewenst en noodzakelijk voor project, niet aanwezig in aanbod goederen.

In samenwerking met onze penningmeester en de kascommissie, wordt jaarlijks door een geregistreerde
accountant/belastingadviseur een financieel jaarverslag opgemaakt en gecontroleerd m.b.t. baten/kosten.

Onze hulpverlening is een onmiddellijke en directe hulpverlening.
Hulp aanvragen van projecten worden jaarlijks door het betuur van de stichting op noodzaak en
haalbaarheid beoordeeld.
De hulpgoederen worden daarna in Nederland door de stichting selectief ingezameld.
Vanaf de donor in Nederland tot aan de ontvanger in de Oekraïne, heeft de stichting Holland Oekraïne
de gehele logistieke keten in eigen beheer, inclusief nazorg en controle bij de projecten.
De stichting werkt projectmatig en begeleid het armlastige project vaak meerjarig, totdat het project een
acceptabele status in doelmatige en humane zelfredzaamheid heeft bereikt.
De stichting verleent onveranderd, directe en projectmatige hulp aan hoofdzakelijk zieken- en
opvanghuizen – psychiatrische instellingen – verzorgingstehuizen – sociale diensten en scholen.
Direct bedoeld ter onmiddellijke verbetering van de leef- leer- en verpleegomstandigheden van
het gehandicapte of verwaarloosde kind en mens, vaak weerloos en vergeten, bungelend aan de
onderkant van de Oekraïense samenleving.
De hulpgoederen worden door ons verkregen van zieken- en verzorginghuizen ,scholen en
dagverblijven, bedrijven en particulieren in Nederland, voornamelijk om niet.
Financiële middelen worden verkregen uit donaties van particulieren – instellingen – verenigingen –
commissies – stichtingen en met het houden van publieke acties.
De stichting is selectief bij het inzamelen en transporteren van de aangeboden hulpgoederen.
Het inzamelen van voornamelijk duurzame en nog goed functionerende medisch- en/of educatief
gerelateerde hulpgoederen hebben de prioriteit van onze stichting.
Ook het inzamelen van duurzame gebruik- en/of verbruiksgoederen voor inrichting en/of uitrusting van
zieken- en/of verzorgingstehuizen huizen en scholen heeft onze optimale aandacht.
Slechts de juiste hulpgoederen worden getransporteerd naar de juiste projecten.
Dit is mogelijk dankzij onze jaarlijkse controle en “marketing” bezoek aan onze projecten in november
van elk jaar welke worden uitgevoerd in samenwerking met Fonds Invaliden Tsernobil te Kherson
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UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
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Periode 01 december 2016 – 31 december 2016

Er vonden 6 bestuursvergaderingen plaats. Tezamen met adviescommissie
Door voorzitter en secretaris werden diverse spreekbeurten en/of interviews gehouden .ter
promotie van de stg Holland Oekraïne.
Er werden periodiek in het afgelopen boekjaar 1 stuks Nieuwsbrieven uitgegeven.
Door individuele leden van het hoofdbestuur werden diverse fondsen- of goederen wervende
acties gevoerd. Schriftelijk dan wel middels een persoonlijk bezoek.
De vrijwilligers zamelde een gewicht van ongeveer 185.0 ton aan hulpgoederen in.
Voornamelijk duurzame en hoogwaardige medisch- of educatief gerelateerde goederen .
Ver- en gebruiksgoederen. Goederen voor in- en uitrusting van ziekenhuizen en inrichtingen.
Kleding en speelgoed voor kinderen.
Deze goederen werden gesorteerd, verpakt en opgeslagen in onze depots aan de Kaagweg te
Nieuw-Vennep Spaarndam in afwachting van verder transport.
Op vrijdag 15 april 2016 vertrok vanaf de Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep een hulpgoederen
transport bestaande uit 7 (zeven) stuks afgeladen trekker/trailer combinaties .
De combinaties waren afgeladen met 69.9 m/ton aan hoogwaardige en duurzame
hulpgoederen en verscheept met bestemming project zieken- en verzorgingstehuizen en
scholen in de Kherson regio.

-

Op woensdag 22 juni 2016 vertrok vanuit Nieuw-Vennep 1 stuks trekker/trailer
combinatie afgeladen met 9.5 m/ton aan hoogwaardige en duurzame hulpgoederen naar een
inmiddels 23 jaar lang lopend project in het oosten van Polen. Dit is een project te Kreshow
(Rudnik nad Santem) waar de plaatselijke Sociale Dienst van gebruiksgoederen wordt voorzien
voor de aller armste in deze samenleving.

-

Op vrijdag 26 augustus 2016 vertrok vanaf de Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep een
hulpgoederen transport bestaande uit 7 (zeven) stuks afgeladen trekker/trailer combinaties.
Met dit hulpgoederen transport werd een totaal gewicht van ongeveer 74.9 m/ton aan
hoogwaardige ziekenhuis gerelateerde goederen en schoolmeubeltjes getransporteerd naar
onze vaste projecten in en rondom Kherson in het Zuid Oostelijk gedeelte van Oekraïne.

-

In verslagjaar 1 januari 2016 tot 31 december 2016 verzorgde de stichting in totaal 3
hulpgoederentransporten met in totaal 15 trailers geladen met in totaal 154 .3metrieke
tonnen met de door ons eerder ingezamelde hoogwaardige en duurzame hulpgoederen.

-

Het in september 2016 uitgevoerde hulpgoederentransport was het in totaal:
43e hulpgoederen transport wat in het nu 23-jarige bestaan, vertrok van de
Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep.

-

De getransporteerde en aangeleverde hulpgoederen bestonden voornamelijk en o.a. uit:
Operatie Kamer materiaal, ziekenhuisbedden, matrassen, kinderbedjes, ziekenhuiskleding,

-

nachtkastjes, brancards, Rollators, rolstoelen, incontinentie materiaal, laboratorium materiaal,
schoonmaakmiddelen en verf.
Onder de getransporteerde en aangeleverde hulpgoederen ook honderden
schoolmeubeltjes als stoelen en tafels maar ook schoolborden, bureaus en kasten,
schriften en schrijfgerij.
Deze hulpgoederen werden bij verschillende doch langlopende projecten in de Oekraïne
afgeleverd en bij een (zéér) lang lopend project in Polen.
Wegens door ons noodzakelijk geachte nazorg – controle en begeleiding- werden in
november 2016 diverse projecten in Zuid Oekraïne door een vertegenwoordiger van de
stichting bezocht.

-

Samenwerkingsverbanden heeft de stichting met : Fonds Invaliden Tsernobil te Kherson
Spoorweg ziekenhuis te Kherzon

PROJECTEN
De stichting Holland Oekraïne verleent op projectmatige basis hulp aan ziekenhuizen – psychiatrische
instellingen – scholen en sociale diensten.
De inbreng/aanvoer van hulpgoederen wordt samengebracht in de depots van Fonds Invaliden Tsernobil
te Kherson. Na vrijmaken douane worden de hulpgoederen verdeeld aan de aangewezen/geselecteerde
projecten. De projecten worden benoemd door de stichting Holland Oekraïne in overleg met Fonds
Invaliden Tsernobil te Kherson.
De stichting Holland Oekraïne heeft een schriftelijke en door partijen ondertekende overeenkomst met
Fond Invaliden Tsernobil te Kherson.
Hierin worden disciplines en verantwoordelijkheden, wederzijds genoemd.
Na regelmatig contact en overleg van bestuursleden stichting Holland Oekraïne met Fond Invaliden
Tsernobil te Kherson, wordt daarna jaarlijks door het bestuur van de stichting Holland Oekraïne
vastgesteld en geëvalueerd wat voor de stichting haalbaar is aan gevraagde humanitaire hulpverlening.
Eigen waarnemingen van het bestuur op locatie spelen in de besluitvorming een belangrijke rol.
Hiermee wordt voorkomen dat projecten te lang aan het door de stichting geboden “hulpinfuus” blijven
hangen.
De coördinatie van de verdeling van de hulpgoederen naar de projecten is in handen van Fonds
Invaliden Tsernobil te Kherson. Zij ontvangen onze hulpgoederen in hun douanedepots en verzorgen, na
vrijmaken van de goederen door de douane de uiteindelijke verdeling van hulpgoederen naar de diverse
projecten. Spoorweg ziekenhuis ontvangt direct onze hulpgoederen in eigen douanedepot

PLANNING/SCHEMA 2017

De inzameling van hulpgoederen in Nederland en vervolgens transporteren naar projecten in Oekraïne,
wordt in 2017 in principe onverminderd gecontinueerd.
De sponsorwerving in Nederland wordt in 2017 in principe onverminderd gecontinueerd
Het (hoofd)bestuur heeft besloten om de in 2012 ontstane samenwerking met Freundeskreis Heidelberg
en de stichting Rolling Doctors uit Heidelberg waar mogelijk en gevraagd, te continueren in 2017.

Bestuurlijk is besloten om op in april 2017 een eerste hulpgoederentransport vanuit Nieuw-Vennep te
laten vertrekken naar onze projecten in Oekraïne. De belading van enkele trailers is ultimo december
2016 in volle gang.
Het juiste en totale aantal trekker/trailer combinaties wat dan vertrekt is mede afhankelijk van de aan
ons aangeboden hulpgoederen en de fondsen beschikbaar. (7 Combinaties zijn voorlopig genomineerd.)
Bestuurlijk is besloten in augustus/september 2017 een 2e hulpgoederentransport vanuit NieuwVennep naar Oekraïne te organiseren.
Het bestuur is voornemens om in 2017 een (controle) bezoek te brengen met een delegatie van bestuur
en/of adviescommissie aan onze projecten in de Oekraïne.
Dit voor controle, gebruik en (medisch-technische) nazorg van reeds aangeleverde goederen .
De stichting hoopt de vruchtbare samenwerking met de diverse ziekenhuizen, verzorgingstehuizen,
scholen , maatschappelijke instellingen en ondernemingen in Nederland, te mogen continueren.
Wij hopen het in ons gestelde vertrouwen van sponsors en donors ook in 2017, in het nu
24e stichtingsjaar, te mogen bestendigen.
De stichting is voornemens het gebruik van de in goed vertrouwen ontvangen gelden en goederen van
sponsors en donors op een transparante en overzichtelijke manier en met respect te blijven verklaren
in dit en toekomstige jaarverslag(en).
De stichting hoopt op de onveranderde loyaliteit en inzetbaarheid van haar vrijwilligers(sters)

Jaarverslag opgemaakt te Nieuw-Vennep
Door : Willem M.J.Schrama (p.p. van secretaris)
januari 2017

