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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag over 2016 van de Stichting Gehandicapten Tsjernobyl 
Stolin/Hardenberg - Hattem.  
In dit verslag staan de activiteiten van de stichting over het boekjaar 2016 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. 
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  per echtpaar betalen, terwijl tevens van 
iedereen verwacht wordt donaties te geven aan de stichting. Overige reiskosten worden niet 
betaald, wel kunnen kosten worden gedeclareerd en  als gift geboekt worden, dit om 
belastingtechnische redenen.  
De grotere uitgaven voor speciale doelen worden in de notulen vastgelegd hetgeen 
noodzakelijk is voor de interne controle 
 
 
 
 



 4 

4. Werkzaamheden.  
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 het geval is. 
 
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. Zo nodig worden deze gezinnen bezocht. 
Het sanitair project loopt volgens  verwachting en zal dit jaar naar we verwachten worden 
afgerond. 
De vraag naar incontinentiemateriaal blijft groot. Wij blijven ernaar streven het incontinentie 
materiaal zoveel mogelijk in Nederland te verzamelen. Door de bezuinigingen in de zorg 
kunnen we duidelijk merken dat er veel minder incontinentie materiaal beschikbaar komt. 
Ook het aanbod van kleding en beddengoed geeft een daling te zien, maar blijft voldoende. 
 
Transport met hulpgoederen. 
In dit verslagjaar is er geen transport naar Wit- Rusland gegaan. Wel zijn we steeds bezig 
goederen te verzamelen. De inzameling van kleding is bijna onbeperkt, maar  incontinentie 
materiaal is nog steeds schaars.  Het is de bedoeling dat er dit jaar wel een transport 
weggaat.  
Het belang van bijzondere projecten. 
Het belang van bijzondere projecten wordt ons als regelmatige bezoekers naar Wit-Rusland 
steeds duidelijker. In Wit-Rusland heerst nog steeds de gedachte dat gehandicapten niet 
kunnen werken, sterker nog niet mogen werken. Onze zusterorganisatie in Stolin is gelieerd 
aan de centrale organisatie in Minsk. Deze stichting bestaat uit moeders van een gehandicapt 
kind, en heeft geen banden met de overheid. Hun belangrijkste doel is om erkenning door de 
overheid te krijgen voor het feit dat gehandicapten nog wat kunnen doen. De één meer de 
ander wat minder, ze horen er echt bij. 
Al met al bleek ons dat Malvina c.s. met Istok in Resitsja en het naaiatelier en de winkel in 
Stolin een voorbeeld is voor heel Wit- Rusland! 
Maar ook dat “Istok” de eerste grote sociale werkplaats is voor gehandicapten in Wit- Rusland! 
Er zijn signalen die hoop geven dat de overheid dit gaat inzien. Maar de weg is nog lang. 

 
Inrichting van het gebouw Istok in Resitsja en inventaris. 
Bij de renovatie en inrichting van het gebouw Istok in Resitsja zijn een paar dingen blijven 
liggen. Zoals de centrale gang. De vloer moet worden gestabiliseerd en aan beide zijden van 
een leuning worden voorzien. In plaats de buitenkant Istok te repareren ,is besloten de gehele 
buitenkant te bekleden met kunststof schroten. Voor deze wijze van repareren te kiezen in 
plaats van gevels uit te stukken. Deze manier van repareren is een stuk duurder, maar maakt 
de buitenkant onderhoudsvrij voor de toekomst. 
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Pottenbakkerij en uitbreiding winkel Stolin. 
Omdat de productie in de pottenbakkerij toeneemt is het belangrijk deze producten ook te 
verkopen tegen een goede prijs. Om de verkoop te bevorderen wordt ernaar gestreefd het 
assortiment nog beter af te stemmen op de vraag. 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. De 
uitbreiding van de winkel werd in het vorig verslagjaar gerealiseerd. Tijdens ons bezoek 
afgelopen jaar in september bleek dat de brandbeveiliging rond de verwarming in de winkel 
nog verbetert moet worden. 
Ook werd dankzij een gift uit Nederland een kraam aangeschaft waardoor op markten en 
beurzen de pottenbakkerij-producten kunnen worden getoond en verkocht. (zie omslagfoto) 
 
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 bijdragen 
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.  
En ook onze website niet te vergeten. 
 
Legaatfonds. 
Het saldo in het legaatfonds is ongewijzigd en bedraagt per balansdatum  € 7.072,-- 
Op dit moment zijn er geen plannen voor bestedingen uit het legaatfonds. Wat mogelijk 
nieuwe projecten betreft, wachten we op voorstellen van onze Wit- Russische partners. 
 
5. Plannen voor 2017.  
De “gewone” hulpverlening zal dit jaar zoals steeds, worden voortgezet in nauw overleg  met 
onze Wit- Russische partners in Stolin en Resitsja. 
Omdat het project Istok dit jaar in grote lijnen wordt afgerond, zal de mogelijkheid worden 
onderzocht ons gebied voor de hulp aan gezinnen uit te breiden.  
Deze kleinschalige hulpverlening is voor ons als stichting het belangrijkste, omdat wij hierbij 
alle gezinnen individueel benaderen. Dit kan inhouden financiële ondersteuning in de vorm van 
extra voedselpakketten bij gebrek aan inkomen en voor vergoeding reiskosten naar een 
ziekenhuis in Brest of zelfs Minsk. 
De kaarsenmakerij zal verder worden uitgebreid en gefaciliteerd. 
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 2017. 
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                   Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/      

                                   Hardenberg - Hattem

                      Winst- en Verliesrekening over

2017 2016 2016 2015 2014
Begroting Rekening Begroting Rekening Rekening

OPBRENGSTEN
 Sponsoring web-site 200 200 100 100 100

Donaties en giften 4.000 4.225 4.000 4.383 4.243
Giften kerken en instellingen enz. 5.000 5.549 1.000 1.523 1.844
Benefiet concert 500            -.-            -.-            -.- 833
Opbrengst mark(ten) 270 -35 400 325 805
Opbrengst vleesactie   900 971 700 688 1.060
Ontvangen rente 50 124 100 253 371
Vrijval legaatfonds            -.-            -.-            -.-            -.-            -.-

__________ __________ __________ __________ __________
Som van de opbrengsten 10.920 11.034 6.300 7.272 9.256

=========  ======== =========  ========  ========

2017 2016 2016 2015 2014
Begroting Rekening Begroting Rekening Rekening

LASTEN
Bijdrage Rusland Kinderhulp 15 15 15 15 15
Bankkosten 400 338 400 350 331
Uitg. t.b.v. gebouw Istok/Winkel 4.000              -.-            -.- 3.138 80
Kosten transport goederen 3.000 2.500 3.325 2.425
Vitamines enz.              -.-            -.-            -.-              -.-            -.-
Bus voor gehandicapten            -.-            -.-            -.-              -.-            -.-
Hulp voor besteding in Belarus 3.000 8.596 3.000 7.640 8.653
Overige materiele hulp            -.-            -.-            -.-            -.-            -.-
Kosten drukwerk              -.-            -.-            -.-              -.-              -.-
Kosten reis september/oktober 500 251 700 506 728
Overige kosten 5 70 100 111 295

__________ __________ __________ __________ __________
Som van de lasten 10.920 9.270 6.715 15.085 12.527

 ========  ========  ========  ========  ========

Saldo winst/-verlies 0 1.764 -415 -7.813 -3.271
 ========  ========  ========  ========  ========
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                       Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/           
                                         Hardenberg - Hattem                

                                       Balans per 31 december

2017 2016 2016 2015 2014
begroting werkelijk begroting werkelijk werkelijk 

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Rente voorgaand jaar en div. 50 124 100 253 471
Liquide middelen
Kas            -.-            -.-            -.-            -.-            -.-
Bank ABN 603 429 380 637 331
Bank ABN spaarrekening 18.000 18.000 16.000 16.000 24.000
Voorraden
Producten Istok            -.- 100            -.-            -.-            -.-

________________________________ ______________________

Totaal 18.653 18.653 16480 16.890 24.802
 ========  ========  ========  ========  ========

2017 2016 2016 2015 2014
begroting werkelijk begroting werkelijk werkelijk

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 11.570 9.805 9.805 17.618 20.889
Mutatie lopend jaar 1.764 -415 -7.813 -3.271

______________________________________________________
sub-totaal 11.570 11.569 9.390 9.805 17.618

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
Legaatfonds 7072 7.072 7072 7072 7072
Schulden
Div. te betalen/vooruit ontvangen 11 12 18 13 112

______________________________________________________

Totaal 18.653 18.653 16.480 16.890 24.802
 ========  ========  ========  ========  ========  

   
Begroting Rekening Begroting Rekening Rekening 

 OPBRENGSTEN 
        Sponsoring web-

site 
  

200 200 100 100 100 
 Donaties en giften 

  
4.000 4.225 4.000 4.383 4.243 

 Giften kerken en 
instellingen enz. 

  
5.000 5.549 1.000 1.523 1.844 
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 2016. 
Zoals uit de winst- en verliesrekening blijkt is er over 2016 een fors bedrag uitgegeven 
desondanks  konden wij het jaar met een overschot afsluiten.  
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. 
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Aan het bestuur van de Stichting Gehandicapten 
Tsjernobyl Stolin/Hardenberg - Hattem 
p/a mevrouw F.M. Snel- Weitkamp 
Hessenweg 33 
7771 RD Hardenberg 
 
 
Hardenberg, .. april 2017. 
 
Rapport boekencontrole Stichting Gehandicapten Tsjernobyl 
Stolin/Hardenberg - Hattem  over het boekjaar 2016. 
 
 
Op uw verzoek hebben ondergetekenden de boeken over het boekjaar 2016 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 2016, alsmede de balans per 31 december 2016 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Dhr. J. Overweg       Mevr. J. Spoelman 
 
 


