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Foto omslag: Overdracht van de rolstoelbus aan de Pools- Wit Russische grens, oktober 2013. 

1. Inleiding 
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Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van de Stichting Gehandicapten Tsjernobyl 
Stolin/Hardenberg - Hattem.  
In dit verslag staan de activiteiten van de stichting over het boekjaar 2013 omschreven.  
De in dit verslag genoemde bedragen zijn in Euro’s. 
 
2. Contactgegevens Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/Hardenberg-

Hattem 
Naam     : Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/Hardenberg-Hattem. 
Adres     : Hessenweg 33, 7771 RD Hardenberg 
Telefoonnummer  : 0523-270766  
Bankrekening    : NL74ABNA 056 53 88 851 t.n.v. De Stichting. 
Inschrijfnummer KvK : 05069081 
ANBI   : De stichting is door de belastingdienst erkend  als, ANBI,                           
      Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties  
      aan de stichting , binnen de door de fiscus vastgestelde grenzen, 
      als gift kunnen worden aangemerkt bij de belastingaangifte. 
Contactpersoon             Hardenberg 
Naam      : Mevr. F.M. Snel- Weitkamp  
Adres     : Hessenweg 33, 7771 RD Hardenberg.  
Telefoonnummer  : 0523-270766 
Contactpersoon             Hattem 
Naam      : Dhr. K. Spannenberg  
Adres     : Dahliastraat 21, 8051 DM  
Telefoonnummer  : 038-4443823 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/Hardenberg - Hattem  bestaat 
uit de volgende personen: 
Voorzitter   : Dhr. K. Spannenberg 
Secretaris   : Mevr. F.M. Snel- Weitkamp. 
Penningmeester  : Dhr. H. Nijeboer 
 
Land van activiteiten : Wit- Rusland.    
In Wit- Rusland wordt    
samengewerkt met de  : Witrussische hulpassociatie  voor gehandicapte kinderen en jong  
      volwassenen in Stolin en Resitsja 
 
3.  Bestuur in Nederland. 
De voorzitter dhr. K. Spannenberg is van de afdeling Hattem.  Gezien het feit dat het 
zwaartepunt van onze stichting in Hardenberg ligt, blijven we er naar streven voor deze 
functie een geschikt persoon in Hardenberg te vinden. 
 
Het bestuur vergadert met onregelmatige tussenpozen afhankelijk van de urgentie van de 
agendapunten. Indien noodzakelijk wordt per e-mail overlegd. 
De bestuursleden doen hun werkzaamheden pro Deo.  
Leden van het bestuur en of van de werkgroep die deelnemen aan een werkbezoek aan Wit- 
Rusland moeten hiervoor minimaal 75,-- euro betalen, terwijl tevens van hen verwacht  
wordt donaties te doen aan de stichting. Overige reiskosten worden niet betaald, wel kunnen 
kosten worden gedeclareerd en  als gift geboekt worden, dit om belasting technische redenen.  
De grotere uitgaven voor speciale doelen worden in de notulen vastgelegd hetgeen 
noodzakelijk is voor de interne controle 
4. Werkzaamheden.  
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Het land waarin wij werkzaam zijn is Wit-Rusland, Hardenberg in de stad Stolin en de afdeling 
Hattem in het nabij gelegen Resitsja. 
Dit gebied ten noorden van de Oekraïne ligt in het stralingsgebied van de kerncentrale in 
Tsjernobyl die in 1986 is geëxplodeerd. Door de straling doen zich er veel gevallen van kanker 
voor en er zijn ook veel gehandicapten zowel jongeren als ouderen. De gehandicaptenzorg in 
Wit-Rusland is bedroevend slecht zodat veel ouders hun gehandicapte kinderen thuis willen 
verzorgen. 
Hierdoor kunnen de ouders niet allebei buitenshuis werken en is het inkomen nog lager dan 
normaal. 
 
De materiële hulp betreft de gewone hulp aan de gezinnen, zoals voedselpakketten en 
eventueel extra voedsel pakketten voor de armste gezinnen. Ook zit hierin een bedrag voor 
onvoorziene uitgaven in de loop van het jaar. Deze hulp is het speerpunt van onze 
hulpverlening en wordt toegespitst per gezin. Tijdens het jaarlijks werkbezoek in Wit- Rusland 
wordt de hulp per adres afzonderlijk doorgenomen. 
De vraag naar incontinentiemateriaal blijft groot. Wij blijven ernaar streven het incontinentie 
materiaal zoveel mogelijk in Nederland te verzamelen. 
 
De kosten van de reis naar Stolin in oktober 2013 
Door ziekte en andere omstandigheden heeft het jaarlijkse werkbezoek naar Belarus niet 
plaatsgevonden. De hier opgevoerde kosten hebben betrekking op het wegbrengen van de 
rolstoelbus naar de Pools-Wit Russische grens 
 
Inrichting van het gebouw Istok in Resitsja en inventaris. 
De renovatie en inrichting van het gebouw Istok in Resitsja lopen ten einde. De in 2012 
aangeschafte oven bleek voor de bestaande stroomaansluiting teveel gevraagd. Daarom werd 
een zwaardere aansluiting gerealiseerd. De productie in de pottenbakkerij loopt goed. De 
nieuwe oven levert goede kwaliteit!  
 
Uitbreiding winkel Stolin. 
Omdat de productie in de pottenbakkerij toeneemt is het belangrijkste deze producten ook te 
verkopen. Bij verkopen in staatswinkels blijft er te weinig marge over. Omdat in de winkel in 
Stolin aanvankelijk alleen producten uit het naaiatelier werden verkocht was de winkel groot 
genoeg. Maar toen de winkel ook gebruikt moest worden om spullen van de pottenbakkerij te 
verkopen was de winkel te klein. Besloten werd op verzoek van onze zusterorganisatie in 
Stolin de winkel uit te breiden. De vloeroppervlakte zal worden verdubbeld om zo voldoende 
verkoopruimte te hebben voor de producten uit het naaiatelier en de pottenbakkerij. De 
hiervoor benodigde gelden zijn in dit verslagjaar ter beschikking gesteld. 
 
Nieuwe activiteiten in Istok zijn mogelijk, activiteiten aangevraagd door onze Wit- Russsche 
partners,  en daarvoor worden dan afzonderlijk fondsen beschikbaar gesteld. 
 
Fondsenwerving. 
Voor wat de fondswerving betreft willen wij dankbaar in gedachtenis houden de bedragen die 
wij ontvingen van een sponsor en de erven van deze sponsor. Mede dankzij deze bijdrage kon 
de renovatie van Istok voortvarend ter hand worden genomen. 
Dankbaar zijn we ook voor de vaste donateurs en de bijdragen door de kerken die voor ons 
heel belangrijk zijn. 
Ook de door de werkgroep opgezette activiteiten brachten veel geld op en het bevordert 
bovendien de betrokkenheid en naamsbekendheid met onze achterban.  
 



 5 

Legaatfonds. 
Het in 2011 en 2012 gevormde legaatfonds had aan het begin van dit verslagjaar een saldo 
van  € 12.389,--. De bedoeling is dit bedrag niet voor de lopende uitgaven te gebruiken, maar 
te reserveren voor speciale projecten. Omdat de problemen met de bus in Stolin niet tot een 
oplossing kwamen werd vervanging urgent. Toen zich dan ook de mogelijkheid voordeed een 
rolstoelbus aan te kopen van de ons bekende garage, was de beslissing snel genomen. 
Besloten werd de aanschaffing van deze bus te betalen uit het legaatfonds. De inventarisatie 
voor het realiseren van douches en toiletten bij de gezinnen is inmiddels afgerond. Hoe dit 
project te financieren wordt in de loop van 2014 beslist. 
Wat mogelijk nieuwe projecten betreft, wachten we op voorstellen van onze Wit- Russische 
partners. 
 
5. Plannen voor 2014.  
De “gewone” hulpverlening zal dit jaar zoals steeds worden voortgezet in nauw overleg  met 
onze Wit- Russische partners in Stolin en Resitsja. 
Deze kleinschalige hulpverlening is voor ons als stichting het belangrijkste omdat wij hierbij 
alle gezinnen individueel benaderen. Dit kan inhouden extra voedselpakketten financiële 
ondersteuning bij gebrek aan inkomen en voor een behandeling in een ziekenhuis in Brest of 
zelfs Minsk. 
De inventarisatie van de gezinnen die geen toilet en of douche in huis hebben is inmiddels 
afgerond.  
De mogelijkheid zal worden onderzocht om hiervoor in komende jaar een speciale actie op te 
zetten. Indien nodig en mogelijk willen wij deze voorzieningen realiseren, met hulp en 
zelfwerkzaamheid van de ouders, waarbij wij hen van de benodigde financiële middelen 
voorzien. 
De kaarsenmakerij zal verder worden uitgebreid door deze van de nodige faciliteiten te 
voorzien. 
Voor verdere plannen zullen we eveneens goed naar onze Wit- Russische partners luisteren. 
 
Dankzij alle gevers is onze financiële positie goed waardoor wij onder Gods zegen 
het werk in Belarus mogen en kunnen verrichten en te doen wat onze hand vindt 
om te doen.  
 
Hardenberg, maart 2014. 
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                   Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/         

                                   Hardenberg - Hattem    
          
 
 

                       Winst- en Verliesrekening over    
         
    2014 2013 2013 2012 2011 
    Begroting Rekening Begroting Rekening Rekening 
 OPBRENGSTEN       

  Sponsoring web-site 50 50            -.-            -.-            -.- 
 Subsidie Gem. Hardenberg            -.-            -.-            -.- 200            -.- 
 Donaties en giften  4.000 4.767 4.000 5861 5159 
 Giften kerken en instellingen enz. 1.000 1.327 1.000 1.381 2.360 
 Benefiet concert  500 555            -.-            -.-            -.- 
 Opbrengst markt  500 465 250 505 485 
 Opbrengst vleesactie    1.100 1.227 1.000 1.059 1.149 
 Ontvangen rente  400 545 500 778 475 
 Vrijval legaatfonds             -.- 5.389            -.-            -.-            -.- 
    __________ __________ __________ __________ __________ 
 Som van de opbrengsten 7.550 14.325 6.750 9.784 9.628 
    =========  ========= =========  =========  ========= 
         
         
         
    2014 2013 2013 2012 2011 
    Begroting Rekening Begroting Rekening Rekening 
 LASTEN        
 Bijdrage Rusland Kinderhulp 15 15 15 15 15 
 Bijdrage KvK  30              -.- 27 14 27 
 Bankkosten  200 195 100 86 80 
 Uitg. t.b.v. gebouw Istok/Winkel 500 4.955 650 5.387 217 
 Kosten transport goederen 4.000              -.-            -.- 3.175 3.000 
 Vitamines enz.             -.- 740 1.000 838 957 
 Bus voor gehandicapten            -.- 5.389            -.-            -.-            -.- 
 Hulp voor besteding in Belarus 3.000 2.507 4.000 7.400 6.500 
 Overige materiele hulp            -.-             -.- 280 618 
 Kosten drukwerk  200              -.- 200            -.- 59 
 Kosten reis september/oktober 700 234 700 675 621 
 Overige kosten  55              -.- 58 50 50 
    __________ __________ __________ __________ __________ 
 Som van de lasten  8.700 14.035 6.750 17.920 12.144 
     =========  =========  =========  =========  ========= 
         
 Saldo winst/-verlies  -1.150 290 0 -8.136 -2.516 
     =========  =========  =========  =========  ========= 
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                       Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/            
                                          Hardenberg - Hattem                 

  
                    

                                        Balans per 31 december     
          
    2014 2013 2013 2012 2011  
    begroot werkelijk begroot werkelijk werkelijk  
 ACTIVA         
          
 Vlottende activa        
          
 Vorderingen        
 Rente voorgaand jaar en div. 300 1.564 500 574 475  
 Liquide middelen        
 Kas              -.-            -.-            -.- 15 17  
 Bank ABN  239 325 505 414 13.722  
 Bank ABN spaarrekening 26.200 26.000 32.000 32.000            -.-  
 Bank Credit Europe             -.-            -.-            -.-  25.923  
    ___________ ___________ ___________ __________ __________ 
          
 Totaal   26.739 27.889 33.005 33.003 40.137  
     ==========  =========  ==========  =========  ========= 
          
          
          
    2014 2013 2013 2012 2011  
    begroot werkelijk begroot werkelijk werkelijk  
 PASSIVA         
          
          
 Eigen vermogen        
 Kapitaal   20.889 20.599 20.599 28.735 31251  
 Mutatie lopend jaar  -1.150 290  -8.136 -2516  
    ___________ ___________ ___________ __________ __________ 
 sub-totaal   19.739 20.889 20.599 20.599 28.735  
          
 Langlopende schulden       
          
 Kortlopende schulden       
 Legaatfonds  7000 7.000 12389 12389 11387  
 Schulden         
 Div. te betalen/vooruit ontvangen  17 15 15  
    ___________ ___________ ___________ __________ __________ 
          
 Totaal   26.739 27.889 33.005 33.003 40.137  
     ==========  ==========  ==========  =========  ========= 
          
          
          
          
          
          

 
 
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 2013. 



 8 

 
Zoals uit de winst- en verliesrekening blijkt is er over 2013 een klein overschot. 
Uit het legaatfonds dat in 2011 en 2012 is ontstaan is de rolstoelbus, die in oktober is afgeleverd, 
gefinancierd. 
 
De belangrijkste posten aan de uitgaven kant zijn reeds bij punt 4, werkzaamheden, aan de orde 
gekomen. 
Wat de overige posten betreft, deze spreken voor zichzelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Aan het bestuur van de Stichting Gehandicapten 
Tsjernobyl Stolin/Hardenberg - Hattem 
p/a mevrouw F.M. Snel- Weitkamp 
Hessenweg 33 
7771 RD Hardenberg 
 
 
Hardenberg,  8 mei 2014. 
 
Rapport boekencontrole Stichting Gehandicapten Tsjernobyl 
Stolin/Hardenberg - Hattem  over het boekjaar 2013. 
 
 
Op uw verzoek hebben ondergetekenden de boeken over het boekjaar 2013 van bovengenoemde 
stichting gecontroleerd. 
Wij hebben  de boeken van uw stichting  steekproefsgewijze gecontroleerd en beoordeeld. 
 
Op grond van onze bevinding zijn wij van oordeel dat de rekening van ontvangsten en uitgaven 
over 2013, alsmede de balans per 31 december 2013 getrouw zijn afgeleid uit de financiële 
administratie en ook in overeenstemming zijn met bestuursbesluiten zoals die in de notulen zijn 
vastgelegd. 
Wij stellen u daarom voor de  penningmeester decharge te verlenen. 
 
Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest 
 
Hoogachtend 
 

 
 
 
 
 
 H. Snel       J.H. Heijink 
 

 


