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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de Stichting Gehandicapten Tsjernobyl 
Stolin/Hardenberg - Hattem.  
In dit verslag staan de activiteiten van de stichting over het boekjaar 2018 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. Snel (tijdelijk) 
 
Land van activiteiten : Wit- Rusland.    
In Wit- Rusland wordt    
samengewerkt met de  : Wit Russische hulpassociatie  voor gehandicapte kinderen en jong  
      volwassenen in Stolin en Resitsja 
 
3. Bestuur in Nederland. 
Voor het penningmeesterschap is nog niemand anders gevonden, zodat H.Snel dit nog 
tijdelijk zal waarnemen, totdat wij een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

     We houden het bestuur op 3 personen.  
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 ( echtpaar), 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. 
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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. Sinds 2018 is Horsk en omgeving erbij 
gekomen. 
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 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. Gelukkig zien we enige verandering komen, 
doordat er nu een dagverblijf is en een sociale werkplaats. 
 
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. 
Dit jaar hebben we een nieuw dorp bezocht, Horsk en omgeving. Hier bezochten we 15 
gezinnen die een gehandicapt kind hebben. Ze kregen allemaal een voedselpakket en als 
extraatje mochten ze eigen gebreide sokken en truitjes uitzoeken die we vanuit Nederland 
hadden meegenomen. Ook hebben we geïnventariseerd waar behoefte aan is. Sommige 
gezinnen willen ook graag een toilet binnenshuis. Ook werd geconstateerd dat er bij iemand 
een levensgevaarlijke situatie was ontstaan bij het eten koken. Dit gezin kreeg een nieuw 
kooktoestel.  
De vraag naar incontinentiemateriaal blijft groot. Wij blijven ernaar streven het 
incontinentie materiaal zoveel mogelijk in Nederland te verzamelen. Gelukkig kregen we van 
verschillende instanties overgebleven incontinentiemateriaal aangeboden. 
Ook het aanbod van kleding en beddengoed blijft welkom. 
 
Bezoek aan Wit Rusland 
Dit jaar zijn we in september naar Wit Rusland geweest. Malvina, onze contactpersoon in 
Stolin, was gelukkig weer hersteld van borstkanker. Wel was ze nog erg vermoeid. Haar 
dochter Swetlana en schoonzoon Richard, hebben veel taken overgenomen, zodat het werk 
gewoon door kon gaan. We hebben voor het eerst het nieuwe dorp ‘Horsk ‘ bezocht. Ook 
hier kwamen we bij sommigen nog grote armoede tegen en enkele zwaar gehandicapte 
kinderen. 
Hulp blijft hier echt nog wel nodig, mede doordat de overheid weinig zorg biedt. 
 
Transport met hulpgoederen. 
Dit jaar is er geen transport gestuurd, we hopen dit in het voorjaar van 2019 te doen..  
 
Het belang van bijzondere projecten. 
In de werkplaats Istok, de pottenbakkerij, hebben ze een project gehad om kinderen van 
het dagverblijf ‘het Centrum’, naar Istok te halen om ze te leren omgaan met klei en zelf 
iets leuks te maken. De overheid hield dit tegen, waren bang dat hun kinderen weggehaald 
zouden worden. Toen hebben ze besloten om de kinderen samen met hun moeder na 
sluitingstijd van het dagverblijf, naar Istok te laten gaan. Zo kwam hier het project, moeder 
en kind , toch voorelkaar. Ze hebben dit als heel positief ervaren. 
Het dagverblijf (van de staat) krijgt van tijd tot tijd controle hoe het gaat. Dit keer vertelden 
de kinderen heel enthousiast over het werken in Istok. Het dagverblijf kreeg hiervoor een 
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pluim, dat ze zo goed bezig waren met de kinderen………..hoezo, zij wilden dit niet, maar dit 
is door onze stichting opgezet…….maar het dagverblijf ging met de eer strijken!! 
Renovatie van het gebouw Istok in Resitsja. 
We hebben nu met eigen ogen de renovatie van Istok kunnen zien. 
Het ziet er prachtig uit, het heeft een fraaie uitstraling, vooral van buitenaf gezien komt het 
heel mooi uit, dit gebouw staat naast een monument en een museum. De overheid zal hier 
ook vast blij mee zijn. 

     Pottenbakkerij.  
     In de pottenbakkerij is ook het een en ander veranderd. Alexandra werkte daar als      

ondersteuner, maar is door onenigheid weggegaan. Ook Gregory die actief was in de 
werkplaats had geen voldoening meer in zijn werk en is voor zichzelf begonnen als 
schoenmaker. Richard (schoonzoon) werkt nu als vast in Istok. Ook Malvina heeft haar werk 
weer opgepakt. Swetlana, vrouw van Richard, gaat veel mee naar bazaars en festiviteiten 
om de producten van Istok te verkopen. Op dit moment werken er 6 mensen. Dit is niet 
veel, maar voor deze tijd precies genoeg om ieder een loontje te kunnen geven. Zodra de 
economie weer wat aantrekt en de verkoop beter gaat, kunnen ze meer mensen aannemen. 

     Naaiatelier. 
     Het naaiatelier stond in Stolin, is in 2000 door Hattem opgeknapt. Hier naaiden ze heel veel 

voor het ziekenhuis, zoals lakens, washandjes ed. Nu moet dit gebouw daar weg, de 
overheid wil daar flats neerzetten. Nu is het plan, om het naaiatelier ook in Istok te zetten. 
Zo hebben ze alles onder een dak, en hebben daardoor ook minder energiekosten ed. Het 
naaiatelier naait nu alleen nog op bestelling, er zijn nu 3 werkers aanwezig. 
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.  
Dankbaar zijn we ook voor de vaste donateurs, en de spontane giften. 
Ook verschillende kerken steunen ons via verschillende fondsen waar we erg dankbaar voor 
zijn. Op deze manier kunnen we het nog lang volhouden om onze naaste veraf te blijven 
ondersteunen. 
Ook de door de werkgroep opgezette activiteiten brachten veel geld op en het bevordert 
bovendien de betrokkenheid en naamsbekendheid met onze achterban.  
Zie ook onze website. 
 
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 2019.  
De “gewone” hulpverlening zal dit jaar zoals steeds, worden voortgezet in nauw overleg  
met onze Wit- Russische partners in Stolin en Resitsja. 
We zullen ons nog meer concentreren op het nieuwe dorp Horsk, welke hulp ze nodig 
hebben. Ook zal het naaiatelier in Istok moeten komen, zodat daar een reorganisatie komt. 
Ook zal er een transport gestuurd worden met kleding, incontinentiemateriaal ed , maar ook 
willen we goede matrassen daar naar toe sturen. 
Voor verdere plannen zullen we eveneens goed naar onze Wit- Russische partners luisteren. 
 
Dankzij de steun van zoveel mensen, kunnen wij ons werk in Wit Rusland nog steeds 

voortzetten.   Met dank aan God die het werk van de stichting rijk heeft willen zegenen! 

 
 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
          



                       Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/           

                                         Hardenberg - Hattem                

                                       Balans per 31 december

2018 2018 2017 2017 2016

werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk 

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Rente voorgaand jaar en div. 0 50 0 50 124

Liquide middelen

Kas 68            -.- 1.324            -.- 0

Bank ABN 573 603 1.763 603 429

Bank ABN spaarrekening 17.834 18.000 18.094 18.000 18.000

Voorraden

Producten Istok 100            -.- 0            -.- 100

___________________________________________ ___________

Totaal 18.575 18.653 21.181 18.653 18.653

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

2018 2018 2017 2017 2016

werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 14.209 11.570 11.569 11.570 9.805

Mutatie lopend jaar -2.966 2.640 0 1.764

_______________________________________________________

sub-totaal 11.243 11.570 14.209 11.570 11.569

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
Legaatfonds 7.072 7.072 7.072 7.072 7.072

Schulden

Div. te betalen/vooruit ontvangen 260 11 0 11 12

_______________________________________________________

Totaal 18.575 18.653 21.281 18.653 18.653

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



                   Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/ 

                                   Hardenberg - Hattem

                      Winst- en Verliesrekening over

2019 2018 2018 2017 2017

Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting

OPBRENGSTEN

 Sponsoring 200 360 200 860 200

Donaties en giften 3.500 3.979 3.500 3.905 4.000

Giften kerken en instellingen enz. 2.000 1.978 4.000 8.233 5.000

Benefiet concert            -.- 0 0 290 500

Opbrengst mark(ten) 200 215 200 200 270

Opbrengst vleesactie   700 648 700 688 900

Opbrengst bijbelkring            -.- 0 0 265            -.-

Opbrengst presentaties            -.- 0            -.- 334            -.-

Ontvangen rente 60 0 60 70 50

Vrijval legaatfonds            -.-            -.-            -.-            -.-            -.-

______________________________ __________ __________

Som van de opbrengsten 6.660 7.180 8.660 14.845 10.920

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

2019 2018 2018 2017 2017

Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting

LASTEN

Bijdrage Rusland Kinderhulp 0            -.- 15 0 15

Bankkosten 400 311 400 300 400

Uitg. t.b.v. gebouw Istok/Winkel            -.- 1.500 0 5.000 4.000

Kosten transport goederen 3.500 0 0 3.546 3.000

Vitamines enz.            -.-            -.- 0              -.-            -.-

Bus voor gehandicapten            -.-            -.-            -.-              -.-            -.-

Hulp voor besteding in Belarus 4.000 7.481 3.000 2.980 3.000

Overige materiele hulp            -.-            -.-            -.-            -.-            -.-

Kosten drukwerk 100 289 100 244            -.-

Kosten reis september/oktober 500 518 500 0 500

Overige kosten 150 47 150 135 5

______________________________ __________ __________

Som van de lasten 8.650 10.146 4.165 12.205 10.920

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

Saldo winst/-verlies -1.990 -2.966 4.495 2.640 0

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



Aan het bestuur van de Stichting Gehandicapten

Tsjernobyl Stolin/Hardenberg - Hattem

p/a Mevrouw F.M. Snel-WeitkamP

Hessenweg 33

7771,RD Hardenberg

Hardenberg, 2 februari 2019

Rapport boekencontrole stichting Gehandicapten Tsiernobyl stolin/Hardenberg - Hattêm over het

boekiaar 2018.

op uw vezoek hebben ondergetekenden de boeken over het boekjaar 2018 van bovengenoemde

stichting gecontroleerd. wij hebben de kas en de boeken van uw stichting steekproefsgewiize

gecontroleerd en beoordeeld'

opgrondvanonzebevindingenzijnw.ljvanoordee|datderekeningvanontvangstenenuitgavenover
201g, arsmede de barans per 3l december 201g getrouw zijn afgereid uit de financiëre administratie en

ook in overeenstemming zijn met bestuursleden zoals die in de notulen zijn vastgelegd'

Wij stellen u daarom voor de penningmeester decharge te verlenen'

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest'

Vriendeliike groet.

J.G. Snel-Plaggenmarsch


