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De Stichting Oekraïne Zending is het uitvoerend 
orgaan dat werkt in opdracht van de gezamenlijke 
kerken in de provincies Gelderland en Flevoland, 
vertegenwoordigt in de Algemene Vergadering.  
 
In dit rapport legt het bestuur van de Stichting 
Oekraïne Zending verantwoording af van de 
werkzaamheden, die het volgens zijn instructie 
heeft uitgevoerd in 2018.  
 
Voor een breed inzicht in alle ontwikkelingen en 
gebeurtenissen kunt u ook prima terecht op onze 
website: www.oekrainezending.nl.                                                               
 
Naast deze website kunt u ook goed terecht op de 
sites waarnaar in dit verslag verwezen wordt. En 
trouwens ook op de Facebookpagina onder de 
naam Oekraïne Zending. 

Stichting Oekraïne Zending 
Secretariaat 

Reigerstraat 15  
3853 XA Ermelo 

0341 562426 
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WOORD VOORAF 

In dit verslag leest u hoe de ontwikkelingen zijn aan het Seminarie, in de gemeenten van de UERC, en bij de 

churchplants of kerkplantingen. 

De uitgezonden predikanten werken nauw samen met de plaatselijke voorgangers, om de gemeenten grondig 

voor te bereiden op de toekomst. Zij vormen samen het Missionaire Team en met hen samen zoekt het 

bestuur een verantwoorde weg naar de nabije toekomst. Er wordt nagedacht over zelfstandigheid, over de 

weg ernaartoe, en welke accenten er gelegd moeten worden. Vandaaruit is bijvoorbeeld het Strategisch 

Beleidsplan 2020-2024 geschreven. 

Het eerste deel beschrijft wat er zoal gebeurd is in het verslagjaar 2018. Het tweede deel is financieel van aard. 

Daarin kunt u zien hoe de stichting met het geld is omgegaan dat door u allen is opgebracht en aan de 

Stichting is toevertrouwd. 

 

Namens het bestuur, 

Wouter Pansier,  

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgezonden families in Oekraïne. Links: dr. Erik van Alten, midden boven zijn vrouw Tineke. Midden onder Joke Harryvan, getrouwd 

met ds. Cor Harryvan rechts. Beide echtparen hebben in 2018 besloten om in 2019 met hun gezinnen definitief terug te keren naar 

hun vaderland. Familie Van Alten naar Zuid-Afrika en familie Harryvan naar Nederland.  
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A | BESTUURSVERSLAG 

A.1 Doelstelling en organisatie 

 

De doelstellingen van de Stichting zijn vastgelegd in de statuten. 
Daarin lezen we: 
“De stichting heeft ten doel in Oekraïne en eventueel van daaruit in landen van het Russisch taalgebied bij te 
dragen aan:   
a. de verbreiding van het evangelie;  
b. de opleiding van voorgangers;   
c. het stichten van nieuwe gemeenten;   
d. de (verdere) opbouw van gemeenten;   
e. de versterking van christelijke dienstbaarheid in de samenleving om barmhartigheid te bewijzen en 

gerechtigheid te bevorderen;  
f. het geven van voorlichting in Nederland over de christelijke gemeenschap aldaar.” 
 
De gereformeerde kerken van Gelderland en Flevoland geven middels deze stichting invulling aan hun roeping 
het goede nieuws over de wereld te verspreiden. Deze roeping vindt grond in Mattheus 28: 
 
 “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest”. 
 
Het werkterrein waar deze verspreiding wordt vormgegeven is in het algemeen het Russisch taalgebied, meer 
specifiek Oekraïne. 
Met het uiteenvallen van de USSR met bijbehorende zelfstandigheid van Oekraïne kwamen mogelijkheden in 
beeld (1992). 
 
Praktisch gesproken wordt in 2018 ondersteuning verleend aan; 

- 7 lokale gemeenten behorend tot de UERC 
- 3 kerkplantingen 
- Het seminarie Evangelical Reformed Seminary Ukraine (ERSU) 
- De verslavingskliniek The Right Way 
- Dr. H.H. van Alten in de rol van staf/bestuurder ERSU 
- Ds. C.H. Harryvan als begeleider van de kerken/kerkplantingen. 

 
 
Voor wat het “Nederlandse deel” betreft treffen we aan: 

- Het bestuur en commissies (Voorlichting & Communicatie; Visie & 
Strategie, reisorganisatie YouSee. 

- Raad van Toezicht 
- Deelnemende kerken, veelal vertegenwoordigt door een Z&H-

commissie (Zending & Hulpverleningscommissie). Aan deze 
deelnemende kerken wordt op de Algemene Vergadering 
verantwoording afgelegd. In dit opzicht gedraagt de stichting zich 
als was het een vereniging. 

 
De stichting participeert in het Landelijk Samenwerkings Verband (LSV) en 
is op die manier gelieerd aan de Verre Naasten. De betekenis is dat in 
samenwerking het tijdschrift “Naast” (4x p/jr) en Regio Naast/Oekraïne 
Zending (2x p/jr) wordt uitgegeven. 
 
De stichting is in 2008 opgericht. Voordien werd het werk gedaan onder auspiciën van de Particuliere Synode. 
Dat lichaam werd voor deze functie opgeheven, de activiteiten zijn toen voortgezet in deze stichting. 

Ds. Erik van Alten, rector van het 

seminarie te Kiev, promoveerde voor zijn 

doctorale studie in 2018 aan de 

Theologische Universiteit in Kampen. 

Collega ds. Cor Harryvan stond hem bij 

als paranimf tijdens de verdediging van 

zijn proefschrift. Beide missionairs zullen 

in 2019 terugkeren naar hun land van 

herkomst.                       

                                            Foto Jaap Meijer 
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A.2 Oekraïne 
 
A.2.1 Algemene kenschets   
Oekraïne is een vrij jonge natie met cultureel een lange geschiedenis. Sinds de onafhankelijkheid in 1991 wil 
het land zich westers ontwikkelen. Dat lukt maar moeizaam, omdat het land in het oosten Rusland naast zich 
ziet die het Oekraïne lastig maakt (annexatie Krim, oorlog in oosten), het westen dat zich ambivalent opstelt, 
de economie die zich moeizaam ontwikkelt (ook door de oorlog die een forse belasting geeft), het te boven 
komen van startproblemen nieuwe staat (stabiele staatsinrichting, corruptiebestrijding, emigratie, enz.). 
Toch is het een modern land, met goede onderwijsvoorzieningen, goede infrastructuur (openbaar vervoer is 
prima, onderhoud wegen loopt wat achter). 
De stichting is hier vanaf 1992 actief. Bij het ondersteunen van de lokale kerken werd gehoopt op groei 
ledenaantallen en vooral ook grotere welvaart, met het oog op zelfstandigheid (m.n. materieel) van de kerken. 
Beide verwachtingen zijn tot op heden niet bewaarheid geworden. 
 
 
A.2.2 De kerken en Churchplants 
Binnen het kerkverband UERC zijn 7 gemeenten geïnstitutioneerd, wat wil zeggen dat de gemeente zelfstandig 
functioneert, de ambten zijn ingevuld en het gemeenteleven wordt vormgegeven, onder andere door 
zondagse erediensten. 
De omvang van de gemeenten is, vanuit Nederlandse bril gezien, klein: variërend van 25 tot 70 leden. 
Zes gemeenten hebben een eigen voorganger, één wordt bediend door een naburige gemeente (Rivne). Ze 
hebben allen een eigen kerkgebouw, of een in aanbouw. 
Ieder kwartaal wordt een synode gehouden. 
Kortom, het is een functionerend kerkverband. 
 
Naast de gemeenten zijn er in drie plaatsen, de zogeheten kerkplantingen, actief. (Zhytomir, Kamyanets-
Podilskyi en Sarny). Dit zijn pioniersplekken. Locaties zijn of de eigen woning van de kerkplanter of een 
gehuurd zaaltje. Bezoekers worden aangetrokken door mogelijkheden voor cursussen op gebied van taal 
(Engels), wiskunde of fitness. Facultatief kan men dan blijven voor de Bijbelles, een goed gesprek en dergelijke. 
Op deze wijze wordt een vaste groep bezoekers geworven en gevormd. 
De kerkplantingen worden begeleid door een naburige gemeente, de zgn. moederkerk. 
 
Al met al valt over de gemeenten in Oekraïne veel positiefs te melden waarvoor we dankbaar zijn. 
 
Evenwel zijn er ook ‘aandachtsgebieden’ die het nodige denkwerk 
vragen.  
In 2017 en 2018 is veel energie gestoken in het meerjarenbeleidsplan 
2020-2024. Met de kerken afzonderlijk; in synodeverband en met de 
uitgezonden missionairs is overleg gevoerd wat de ontwikkelingen zijn 
en wensen met betrekking tot de ondersteuning vanuit de Oekraïne 
Zending. Belangrijk onderdeel hierin is, dat naar verwachting, de 
uitzending van Cor Harryvan zal eindigen in 2019. Vragen zijn dan hoe de 
kerken dit opvangen. Is er nog blijvende ondersteuning nodig en zo ja in 
welke vorm? 
Een soortgelijk traject is gelopen met de smaakmakende gremia in 
Nederland: de kerken van Gelderland en Flevoland, de commissie Visie 
& Strategie en de Raad van Toezicht. 
Dit alles heeft geresulteerd in het opstellen van een nieuw meerjaren 
beleidsplan, dat op de Algemene Vergadering van november 2018  is 
vastgesteld. Op basis hiervan wordt een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten tussen Oekraïne Zending en de UERC kerken, dat naar 
verwachting in het voorjaar van 2019 kan worden bezegeld. 
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Belangrijke onderdelen van het beleid zijn: 
- De ondersteuning wordt voortgezet, maar de systematiek wordt nieuw ontworpen; 
- Ds. Cor Harryvan blijft voor specifieke taken beschikbaar, waarbij omvang mede afhangt van zijn werk 

in Nederland; 
- De relaties tussen gemeenten in Nederland en Oekraïne worden bevorderd. 

     
A.2.3 Seminarie  
In Kiev is het Evangelisch-Reformatorisch Seminarie Oekraïne (ERSU) gevestigd. 
Fysiek heeft dat de vorm van een administratie-appartement waarin kantoren en de bibliotheek zijn 
gehuisvest. De colleges worden in lesweken gegeven, waartoe een accommodatie wordt gehuurd. Het 
seminarie is een joint venture van de UERC en Presbyteriaanse kerken. 
Voor Oekraïne Zending is het seminarie een speerpunt van beleid. zij draagt voor 50% bij in de kosten en 
draagt de loonkosten van het hoofd van de staf, dr. H.H. van Alten. 
 
Huisvesting 
In 2018 is een gebouw aangekocht, dat -na verbouwing- geschikt is voor seminarie 
activiteiten. Dat betekent dat colleges, huisvesting studenten tijdens lesweken, 
administratie en bibliotheek, etc. allen onder één dak worden gerealiseerd. 
Hiermee komt een lang gekoesterde wens in vervulling. De opening is voorzien in 
september 2019. 
 
Oekraïnisering ERSU 
Beleid is dat het ERSU zoveel mogelijk gedragen wordt door medewerkers uit het 
Oekraïens/Russisch taalgebied. Het lukt steeds meer goede docenten te vinden. 
Ook is goede vordering gemaakt met het bemensen van het bestuur: zowel qua 
woonplaats als qua professionaliteit (bestuurskracht). Ook is gewerkt aan 
nauwere band tussen het UERC kerkverband en ERSU. Dit zijn ontwikkelingen 
waar Oekraïne Zending met genoegen kennis van neemt.  
 
Er is een overleg gestart voor het vormgeven van de toekomstige relatie tussen 
ERSU en de stichting Oekraïne Zending. De stichting is een belangrijke sponsor die 
grote commitment aan de dag legt. Tegelijk willen we de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid respecteren. 
 
Repatriëring familie Van Alten 
De familie Van Alten zal eind 2019 repatriëren naar Zuid-Afrika. Afgesproken is 
dat Erik van Alten nadien nog twee jaren voor ERSU werkzaam zal zijn, voor de 
helft van zijn werktijd. 
 
Ondersteuning studenten 
Studenten afkomstig uit de UERC kerken worden veelal door Oekraïne zending ondersteund. Dat betreft 
meestal studenten aan ERSU, maar ook in een kopstudie te Kampen. De ondersteuning ERSU-studenten loopt 
via het zogeheten Student Adoptie Plan. Dat houdt in dat een Nederlandse kerk deze financiële ondersteuning 

voor rekening neemt. Doel is dat een relatie ontstaat tussen 
de student en de Nederlandse gemeente. De geldstroom 
loopt via de thuisgemeente van de student. Op deze manier 
werden een aantal studenten ondersteund. 
 
 
 

 

  

In 2018 is een start 

gemaakt om het  

seminarie gebouw te 

verbouwen. Zo ging o.a. 

het dak eraf om een 

betere derde verdieping 

te krijgen voor slaapzalen.  

Oleksii Blyzniuk is één van de adoptie studenten die financieel gesteund 

werd door de GKv kerken van Ermelo, Zeewolde en Wezep. Hij studeerde 

in juni 2018 af aan het ERSU.  Samen met zijn vrouw Julia is hij in 2018 

naar Nederland om een master studie doen aan de TU in Kampen. 

Beiden zijn op de Algemene Vergadering in december aanwezig geweest 

om kennis te maken met de Nederlandse achterban. Oleksii start een 

kerkplanting in Hola Prystan na zijn vervolgstudie.  
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A.3 The Right Way 

The Right Way (TRW) is een rehabilitatiekliniek voor verslaafden op het gebied van drugs, drank en tabak, en 
die met christelijke uitgangspunten zorg en behandeling biedt aan een 40-tal meest intramurale cliënten. De 
kliniek werd in 2018 ondersteund door Oekraïne Zending en Verre Naasten. Vanaf 2019 zal dat alleen de door 
stichting gedaan worden.  
TRW had in 2018 te maken met extra kosten voor huisvesting als gevolg van verscherpte regelgeving op gebied 
van brandveiligheid. Qua bezetting zit men aan de grenzen van de capaciteit. Vanuit Oekraïne Zending is een 
lokale adviseur actief die TRW bijstaat in bedrijfsvoering en doorontwikkeling in de rechtsvorm. De pastor van 
Rivne functioneert als geestelijk verzorger in de kliniek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.4 Nederland 

Oekraïne Zending is een Nederlandse stichting. 
De activiteiten zijn o.a.: 
- Het houden van bestuursvergaderingen, waarin besloten wordt over steunaanvragen en het beleid wordt 

vastgesteld, etc.; 
- Het bezoeken van kerken, synodes, TRW en andere sociale projecten in Oekraïne; 
- Het geven van voorlichting in de Gelderse Gereformeerde (vrijgemaakte) kerken en verenigingen;  
- Het participeren in overleggremia als Landelijk Samenwerkings Verband (Verre Naasten) en het (Christelijk 

Platform Oost-Europa (CPOE); 
- Het organiseren van overlegmomenten met de Z&H-commissies van de deelnemende kerken, en formeel 

de Algemene Vergadering; 
- Het middels YouSee begeleiden van (jongeren/volwassenen)reizen van Nederland naar Oekraïne; 
- Het organiseren van een speciale contactweek in Nederland, de zgn. Oekraïneweek, voor een delegatie 

van de kerken in Oekraïne. Deze week wordt één keer in de twee jaar gehouden en valt altijd samen in de 
Biddagweek, de eerste volle week van maart.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een werkbezoek TRW 

stond ook in 2018 op het 

programma. Helaas werd 

TRW geconfronteerd met 

extra kosten en regel-

geving.  Het Detox 

gebouw is daarom op dit 

moment niet rendabel te 

maken en besloten is het 

gebouw tijdelijk te sluiten 

en niet af te bouwen.   

Het bestuur belegt 

jaarlijks een 

bijeenkomst met de 

afvaardigingen uit de 

kerken van Gelderland 

en Flevoland.  

De Z&H teams worden 

dan weer bijgepraat 

over het reilen en zeilen 

van de zending in 

Oekraïne.  

Ook worden de 

onderlinge contacten 

weer aangehaald en 

ervaringen 

uitgewisseld.    
 

Foto Jaap Meijer  
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De samenstelling van het bestuur onderging een wisseling: de secretaris Koos van Loo beëindigde zijn 
werkzaamheden, de functie penningmeester was lange tijd vacant en werd waargenomen met verve door 
Reinier Wiskerke. Aan de Algemene Vergadering kon worden voorgesteld mw. Lara Bijlsma als secretaris en 
dhr. Geert Venhuizen als penningmeester. 
Heeres Heres werd bereid gevonden het secretariaat tijdelijk waar te nemen.  
 
Naast de relaties met de eigen leden, de kerken, worden in NL relaties onderhouden met  
a. CPOE. Dit is een platform waarin organisaties verenigd zijn die “iets” in Oost-Europa doen en die qua 

werkzaamheden of activiteiten een relatie hebben met Oost- Europa. Een werkgroep richt zich vooral op 
Oekraïne. In het najaar is een conferentie gehouden waarin Oekraïne Zending participeerde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Verre Naasten. Oekraïne Zending bezoekt de bijeenkomsten van het zgn. Landelijk Samenwerkings 

Verband. Oekraïne Zending participeert in de uitgave van het tijdschrift Naast/Regio Naast en de website.  
 
Een te melden ontwikkeling is de veranderende opstelling van sommige kerken ten aanzien van zending. Er is 
een andere oriëntatie, van ver naar meer dichtbij. Er komt aandacht voor projecten voor vluchtelingen, 
moslims, medeburgers in zelfde stad/dorp. Op zichzelf geen slechte initiatieven, maar er is -om zo te zeggen- 
sprake van een verdringingsmarkt. De vraag om verlichting van de quotumdruk blijft staan. Bij de vaststelling 
van de begroting 2019 is gevraagd naar de financiële uitwerking van de financiële meerjarenraming 
Op de Algemene Vergadering van november 2018 is toegezegd dat het bestuur hier in het voorjaar van 2019 
op terugkomt. 
 

  

In november 2018 was de 

ambassadeur van Oekraïne, 

Vsevolod Chentsov,                         

te gast bij de CPOE.  

Voorzitter Wouter Pansier 

in gesprek met de 

ambassadeur.  

In het voorjaar 

van 2018 geeft 

Oekraïne Zending 

voor het eerst een 

speciaal 

jaarverslag uit 

voor de achterban 

in de vorm van 

een magazine met 

een overzicht van 

de financiën, de 

activiteiten en 

veel foto’s.   

November 2018 - Ds. 

Shinder uit Chmelnytski, 

Oekraïne is met een 

delegatie van zijn 

kerkenraad en ds. Panko uit 

de churchplant Kamjanets-

Podilsky te gast in de 

eredienst van GKv Almere.  

Beide kerkenraden leggen 

hun verbintenis officieel 

vast. Er wordt gezamenlijk 

Avondmaal gevierd, waarbij 

ds. Shinder preekt en ook 

brood uitdeelt. 

OZ stimuleert wederzijdse 

contacten tussen de UERC 

kerken Oekraïne en de GKv 

kerken in het resort 

Gelderland en Flevoland. 
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A.5 Financieel beleid  

De lopende exploitatielasten moeten door de langdurig zekere inkomsten gedragen kunnen worden. De aan te 

houden reserve staat in verhouding tot de omzet en de langjarige verplichtingen. Verder wordt ruimte 

aangehouden voor toekomstig nieuw beleid. 

 

A.6 Risico’s 

OZ is een stichting die zich beweegt in financieel weinig risicovolle omgeving. Inkomsten zijn voornamelijk 

afkomstig van participerende kerken, met wie lange termijn afspraken zijn. Wanneer deze kerken hun support 

staken ontstaat financieel risico. 

Het vastgoed dat de stichting in eigendom heeft is afdoende verzekerd. Een risico dat kostenverhogend werkt 

zijn valutaschommelingen. 
 

A.7 Maatschappelijke aspecten van ondernemen  

De stichting kent vrijwel geen materiële goederenstroom. De uitvoering van doelen maakt het noodzakelijk dat 

reizen worden gemaakt, wat mede door middel van vliegverbindingen gebeurt. Omdat dit milieubelastend is is 

OZ hier terughoudend in. 

Bestuurskosten worden ook laag gehouden door leden bestuur en RvT geen bezoldiging toe te kennen, ook 

geen vrijwilligersvergoeding. 
 

Juli 2019 

Wouter Pansier 

Opgesteld namens en vastgesteld door het bestuur 

September 2019 
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B | VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 

 

B.1 Samenstelling 

 
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: 

Naam Begin termijn Einde termijn Termijn Opmerking 

Rients Boiten nov 2017 Nov 2020 2e voorzitter 

Pim de Wilde nov 2018 Nov 2019 2e financiën 

Jan Mul nov 2018 Nov 2021 2e secretaris 

Lucius de Graaff nov 2016 Nov 2019 1e vicevoorzitter 

 

B.2 Vergaderingen 

 
Raad van Toezicht  

De RvT heeft in 2018 4 keer officieel vergaderd; tussendoor zijn enkele ad hoc bijeenkomsten geweest, al dan 

niet als RvT dan wel samen met het bestuur. 

 

RvT – Bestuur 

De RvT heeft in 2018 één keer samen met het bestuur vergaderd onder voorzitterschap van de voorzitter van 

de Raad van Toezicht. 

Daarnaast heeft er enkele malen een tussentijds overleg plaatsgevonden tussen leden van de RvT en leden van 

het bestuur. 

 

De belangrijkste bespreekpunten zijn hieronder verder beschreven. 

 

B.3 Belangrijkste zaken 

 
Samenstelling bestuur 
2018 werd gekenmerkt door wisselingen in het bestuur. Een nieuwe penningmeester trad aan per 1 april. 

De secretaris trad tussentijds af. Veel tijd is gestoken in het zoeken en vinden van een nieuwe secretaris. De 

vacature werd tijdelijk ingevuld door de voormalig secretaris H. Heeres.  

 

Beleid na 2019 
Het ‘Beleid na 2019’ was een van de belangrijkste punten in 2018. De eerste aanzet was al in gang gezet in 

2017. Meerdere malen is hierover overleg geweest met het bestuur, al dan niet naar aanleiding van 

werkdocumenten door het bestuur en de commissie Visie & Strategie.  

Op de Algemene Vergadering van november 2018 is het Strategisch Beleidsplan 2020-2024 besproken met de 

kerken uit het ressort en vastgesteld. 

 
Jaarstukken 
Het vaststellen van het jaarverslag en de financiële jaarstukken alsmede de begroting hebben de nodige 

aandacht gevergd, mee door wisseling van het penningmeesterschap. 

In juni 2018  heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2017 in een gezamenlijke vergadering met het 

Bestuur en de accountant besproken.  

 

B.4 Bezoeken aan werkveld 

Jan Mul heeft namens de Raad van Toezicht een werkbezoek gebracht aan Oekraïne samen met twee 

bestuursleden. Onder andere werden bezocht de kerken in Ruda, Kiev en Rivne. Verder werd de jaarlijkse 
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synode van de kerken en een vergadering met het bestuur van het seminarie bijgewoond. Tevens werd het 

nieuwe onderkomen van het seminarie bezocht (nog volop in verbouwing) en een bezoek gebracht aan The 

Right Way. 

 

B.5 Algemene vergadering 

In november is de Algemene Vergadering gehouden met de afvaardigingen uit de kerken uit het ‘ressort’ van 
de stichting onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Toezicht, Rients Boiten. 

Juli 2019 

Jan Mul 

Opgesteld namens en vastgesteld door de Raad van Toezicht 

September 2019 

 

  

Bezoek van een delegatie van het Bestuur OZ (Wouter Pansier en ds. Jelle Drijfhout) en 

de Raad van Toezicht (Jan Mul) aan de Synode te Kiev, voorjaar 2018.  
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C | BESTUURSVERSLAG STICHTING HUISVESTING OEKRAÏNE 

 
In de jaarrekening is dit jaarverslag 2018 opgenomen. Stichting Huisvesting Ukraine Commissie founded in 
Hattem te Hattem KvK nr. 41042322 verklaart dat zij juridisch eigenaar is van de huizen van de uitgezonden 
medewerkers in Oekraïne. Het economisch eigendom ligt bij Stichting Oekraïne Zending.  
 
Doel van de stichting: huisvesting te verzorgen voor personen die in opdracht van de te gemeente Hattem 
gevestigde stichting: Stichting Oekraïne Zending, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 
08185550, hierna te noemen: Stichting Oekraïne Zending, in Oekraïne werkzaamheden verrichten. 
 
De kosten en opbrengsten zijn voor rekening van Stichting Oekraïne Zending en zijn opgenomen in 
geconsolideerde jaarrekening Stichting Oekraïne Zending. 
 
Vastgesteld in september 2019 

 

D | BEZETTING BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 

 

D.1 Bestuur, eind 2018 

Naam       Woonplaats  Functie     
Wouter Pansier      Ermelo   Voorzitter 
Lara Bijlsma      Epe   Secretaris 
Geert Venhuizen     ’t Harde  Penningmeester 
 
Bovengenoemde bestuursleden vormen samen het dagelijks bestuur en tevens het bestuur van de stichting 
Huisvesting Oekraïne die namens de stichting Oekraïne Zending het juridisch eigendom heeft van de panden in 
Oekraïne. 
 
Ds. Jelle Drijfhout  Hattem   Voorzitter Visie & Strategie (V&S) 
Marianne Heidema        Ermelo   Voorzitter Voorlichting & Communicatie (V&C)  
       en Redactie Magazine Naast|Regio Oekraïne Zending 
Toegevoegd aan het bestuur: 

Bert Haaksema   Hattem   Boekhouder 
Ds. Piet Houtman      Barneveld  Notulist 
 

D.2 Raad van Toezicht, eind 2018 

Naam       Woonplaats  Functie 
Rients Boiten   Putten   Voorzitter 
Jan Mul    Veenendaal-Oost Secretaris 
Pim de Wilde   Apeldoorn-Centrum Financiën 
Ds. Lucius de Graaff  Heerde   Vicevoorzitter 
  

 

  

Er wordt binnen het grote land 

Oekraïne veel gereisd met de 

nachttrein. Tijdens een 

werkbezoek gaat de afvaardiging 

van het bestuur in gesprek met de 

kerkenraad en/of leden van een 

lokale UERC kerk. Op de foto de 

bestuursleden Wouter Pansier en 

Jelle Drijfhout in gesprek met 

leden van de kerk te Ruda.  
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D.3 Lijst met afkortingen 

 

ERSU Evangelical Reformed Seminary of Ukraine 

VN Verre Naasten 

LSV  Landelijk Samenwerkings Verband 

MT  Missionair Team 

OZ Oekraïne Zending als aanduiding van de stichting  

UC Ukraine Commissie als (oude) aanduiding van het bestuur 

UERC Ukraine Evangelical Reformed Churches 

 

 

  

Een bezoek aan het Holenklooster te Kiev mag niet 

ontbreken tijdens een reis. Er zijn prachtige gebouwen te 

zien, waaronder het Lavra. Je kunt binnenlopen in de 

Orthodoxe kerken. Kerkgangers mogen niet zelf bidden, 

maar de priesters wel. Veel ritueel, mooie gezangen, 

prachtige gewaden en rijk beschilderde kerkmuren 

kenmerken de Orthodoxe kerkgebouwen en diensten.  
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E | GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

E.1 Geconsolideerde balans  

  
Na verwerking voorstel resultaatbestemming. 

 
 

 

 

 

ACTIVA Balans per 31-12-2018 Balans per 31-12-2017

Materiële vaste activa

Gebouwen E.4.01  €                               379.189  €                               379.189 

Vervoermiddelen E.4.02  €                                    6.993  €                                 13.448 

Inventaris Nederland en zendingslocaties E.4.03  €                                    1.828  €                                       673 

Totaal materiële vaste activa  €                               388.010  €                               393.311 

Financiële vaste activa

Leningen ten gunste van Seminarie E.4.04  €                               337.200  €                               300.000 

Totaal vaste activa  €                               725.210  €                               693.311 

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa E.4.05/6  €                               158.485  €                                 63.471 

Liquide middelen E.4.07  €                               603.209  €                               574.758 

Totaal vlottende activa  €                               761.694  €                               638.229 

TOTAAL ACTIVA  €                           1.486.904  €                           1.331.540 

PASSIVA  Balans per 31-12-2018  Balans per 31-12-2017 

Reserves en Fondsen

Reserves

Continuïteitsreserves E.4.08  €                                 20.000  €                               178.157 

Bestemmingsreserves E.4.08  €                               744.318  €                               711.745 

Overige reserves binnen Oekraine E.4.08  €                                    7.251  €                                    3.733 

Overige  reserves E.4.08  €                               498.555  €                               278.363 

Totaal reserves  €                           1.270.125  €                           1.171.998 

Fondsen

Bestemmingsfondsen E.4.09  €                                 67.680  €                                 45.115 

Totaal fondsen  €                                 67.680  €                                 45.115 

Totaal reserves en fondsen  €                           1.337.805  €                           1.217.113 

Voorzieningen

Voorzieningen E.4.10  €                                             -  €                                 15.500 

Totaal voorzieningen  €                                             -  €                                 15.500 

Kortlopende schulden

Schulden korte termijn E.4.11  €                                 84.187  €                                 73.164 

Overlopende passiva E.4.12  €                                 64.912  €                                 25.762 

Totaal kortlopende schulden  €                               149.099  €                                 98.927 

TOTAAL PASSIVA  €                           1.486.904  €                           1.331.540 
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E.2 Geconsolideerde staat van Baten en Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

BATEN Werkelijk  2018 Begroot  2018 Werkelijk  2017

Particulieren, alleen donaties en giften  €                    118.862  €                      66.000  €                      28.652 

Kerken  €                    447.855  €                    415.072  €                    462.890 

Andere fondswervende organisaties  €                      24.762  €                                  -  €                      45.880 

Som van de geworven baten  €                    591.479  €                    481.072  €                    537.422 

Baten als tegenprestatie voor diensten aan VN_LSV  €                      42.765  €                      42.786  €                      42.966 

Som van de baten  €                    634.244  €                    523.858  €                    580.388 

LASTEN Werkelijk  2018 Begroot  2018 Werkelijk  2017

Besteed aan doelstellingen:

UERC  €                    102.208  €                      96.491  €                    106.228 

Seminarie  €                    145.595  €                    149.405  €                    143.628 

Churchplants  €                      83.452  €                      79.275  €                      80.758 

Projekten  €                    104.506  €                    109.150  €                    145.275 

Totaal besteed aan doelstellingen  €                    435.761  €                    434.321  €                    475.890 

Wervingskosten  €                      58.594  €                      69.336  €                      71.484 

Kosten beheer en administratie  €                      20.652  €                      28.160  €                      21.892 

Som van de lasten  €                    515.007  €                    531.817  €                    569.266 

Saldo financiële baten en lasten  €                       -1.453  €                         1.600  €                         2.945 

Saldo overige baten en lasten  €                                  -  €                                  -  €                                  - 

Saldo van baten en lasten:  €                    120.691  €                       -9.559  €                         8.177 

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  €                  -158.157  €                     -40.000  €                     -30.000 

Bestemmingsreserves  €                      32.573  €                    150.635  €                    161.656 

Mutatie overige reserves  €                    223.710  €                     -11.764  €                       -5.751 

Bestemmingsfondsen  €                      22.565  €                  -108.430  €                  -117.727 

 €                    120.691  €                       -9.559  €                         8.177 
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E.3 Algemene Toelichting 

 

E.3.1 Consolidatie 

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Stichting Oekraïne Zending (groepshoofd) 
en andere stichtingen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend en een economische 
verbinding bestaat. Consolidatie vindt plaats volgens de integrale methode. In de geconsolideerde 
jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd.  
 
In de consolidatie zijn voor 100% opgenomen: 
Stichting Oekraïne Zending te Gemeente Hattem; 
Stichting Huisvesting Ukraine Commissie Founded in Hattem te Hattem. 
 

E.3.1.1 Doelstelling geconsolideerde stichtingen 

 
Stichting Oekraïne Zending te Gemeente Hattem heeft ten doel: 
 
1. in Oekraïne, en eventueel van daaruit in landen van het Russisch taalgebied, bij te dragen aan: 

 a.  de verbreiding van het evangelie; 
 b.  de opleiding van voorgangers; 
 c.   het stichten van nieuwe gemeenten; 
 d.  de (verdere) opbouw van gemeenten; 
 e.  de versterking van christelijke dienstbaarheid in de samenleving om  
       barmhartigheid te bewijzen en gerechtigheid te bevorderen; 
 f.    het geven van voorlichting in Nederland over de christelijke gemeenschap aldaar. 

De stichting wordt hiertoe gemotiveerd door de Bijbelse opdracht om Gods  
  reddingsplan te verkondigen en te laten zien. 
 

2.  De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer: 
 a.  het uitzenden van zendelingen; 
 b.  het oprichten en in stand houden van seminaries; 
 c.  het ondersteunen van kerken en kerkverbanden, zowel in geestelijk als in  
      financieel opzicht, die zich willen richten naar de gereformeerde leer; 
 d. het in ontvangst nemen en (voorlopig) beheren van de hierna onder artikel 4  
      sub b. bedoelde quota van de kerken en van gelden van individuen en van instituties; 
e.   het aan haar doelstelling besteden van de ontvangen gelden; 
 f.   het rapporteren over de activiteiten naar de individuen en instituties die  
      gelden ter beschikking hebben gesteld; 
 g.  het samenwerken met andere zendende instanties, Landelijk Samenwerkingsverband 
      Mission, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61586641 en 
      Stichting De Verre Naasten, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40506306. 

 
3. Stichting Huisvesting Ukraine Commissie te Hattem heeft als doel:  

Huisvesting te verzorgen voor personen die in opdracht van de, te gemeente Hattem, gevestigde 
stichting: Stichting Oekraïne Zending, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08185550, 
hierna te noemen: Stichting Oekraïne Zending, in Oekraïne werkzaamheden verrichten. 

 

E.3.1.2 Bezetting Besturen en Raad van Toezicht  

Gegevens vermelding zie hoofdstuk C en D van dit jaarverslag. 
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E.3.2 Grondslagen voor verslaggeving 

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties 
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wijziging verslaglegging van een eigen model vergroot 
vergelijkbaarheid met andere Fondsenwervende organisaties.  
 

E.3.3 Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 

E.3.4 Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 

In dit hoofdstuk worden de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
behandeld. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Balans 

• Gebouwen worden gewaardeerd op de aanschafwaarde. Dit in afwijking van de standaard dat er op 
afgeschreven wordt. Gebouwen zijn in 2016 getaxeerd. 

• De inventarissen en vervoermiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met 
lineaire afschrijving op basis van de verwachte levensduur. 

• De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorzieningen. 

 

Geconsolideerde staat van Baten en Lasten 
Het saldo van baten en lasten is bepaald op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. 

• Giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.  

• Legaten worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar is vast te stellen. 
 
De verplichtingen op grond van de samenwerkingsovereenkomst met de UERC worden geheel ten laste van 
het resultaat gebracht in het jaar waarin de verplichting voor de UC onvoorwaardelijk is geworden. De 
doorlopende kosten van de samenwerkingsovereenkomst -de jaarlijkse ondersteuning aan het kerkverband 
van de UERC- worden op basis van het toerekeningprincipe verwerkt. Dit betekent dat de kosten worden 
toegerekend aan het jaar waar deze betrekking op hebben.  
De doorlopende kosten van de bijdragen aan het Seminarie worden op basis van het toerekeningprincipe 

verwerkt. Dit betekent dat de kosten worden toegerekend aan het jaar waar deze betrekking op hebben. 

E.3.5 Kostentoerekening  

Kostentoerekening gebeurt op basis van uitgegeven bedragen: 
Verdeelde kosten zijn: 
Personeelskosten ds. van Alten komen voor rekening van seminarie, kosten ds. Harryvan zijn voor de helft voor 
churchplants en de rest voor UERC kerken   
Uitvoeringskosten in Oekraïne volgende regels- directe kosten voor seminarie en dr. Van Alten zijn voor 
seminarie, overige kosten zijn in gelijke delen voor churchplants en UERC kerken.  
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E.4 Toelichtingen op de geconsolideerde balans 

 

E.4.01 Gebouwen voor directe aanwending inzake doelstelling. 

De gebouwen werden tot en met 2006 volledig ten laste van het vermogen gebracht en derhalve op nihil 
gewaardeerd. Reden daarvoor was de politiek instabiele situatie, alsmede de onverzekerbaarheid van de 
panden. In 2007 is besloten de panden te herwaarderen naar de aanschafwaarde en zijn de panden sinds 
maart 2007 verzekerd. De bestemmingswijziging in 2019 geeft met overgangsregeling de mogelijkheid om  
niet af te schrijven.  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouw Tolstoi 13, appartement 3, Kiev 

Het appartement is in augustus 1995 gekocht en in 1996 verbouwd.  
Het pand wordt bewoond door de familie van Alten en doet dienst als pastorie.  
 

Gebouw Dobri Put 51, Kiev 

Het pand, een vrijstaand woonhuis plus bijgebouwen en ommuurde tuin, is in 1998 gekocht. Het pand doet 
dienst als pastorie voor de familie Harryvan.  
 
De gebouwen te Kiev zijn juridisch eigendom van de Stichting Huisvesting Ukraine Commissie Hattem, 
gevestigd te Hattem. 

Gebouwen Jaar van Aanschaf- Boekwaarde Investering Boekwaarde

aanschaf waarde 31-12-2017 2018 31-12-2018

Zendingslocatie Tolstoi 1995  €       225.807  €      225.807  €                     -  €       225.807 

Zendingslocatie Dobri Put 1998  €       153.382  €      153.382  €                     -  €       153.382 

Totalen per balansdatum  €       379.189  €      379.189  €                     -  €       379.189 

Taxatie 11 maart 2016 USD waarde\ koers € 0,89286 € 0,89286

Zendingslocatie Tolstoi  €      267.857  €       312.500 

Zendingslocatie Dobri Put  €      133.929  €       160.714 

 €      401.786  €       473.214 

300.000 - 350.000 $ 

150.000- 180.000 $

Minimale waarde is hoger dan de boekwaarde, dus geen reden voor afwaarderen. 

De euro/grivne verhouding is na taxatie niet veel gewijzigd. In 2019 vertrekken huidige 

bewoners. Er zijn nog geen verkoopplannen.

Links bewoont de familie Van Alten een etage in het gebouw Tolstoi te Kiev, rechts het huis van de familie Harryvan aan de straat 

Dobri Put.  



 
 
 

 
 

18 

E.4.02 Vervoermiddelen voor directe aanwending inzake doelstelling. 

 

 

E.4.03 Inventaris 

  

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen 20%-33 1/3% van de aanschaffingswaarden. In het jaar van aanschaf 
wordt tijdsevenredig afgeschreven. De activa worden volledig gebruikt in het kader van de doelstelling.  
  

Vervoermiddelen Jaar van Aanschaf- Boekwaard

e

Investering Afschrijving Boekwaarde

aanschaf waarde 31-12-2017 2018 2018 31-12-2018

Zendingslocatie Tolstoi 2015  €     32.275  €     13.448  €                     -  €          6.455  €             6.993 

Zendingslocatie Dobri Put 2011  €     20.563  €                 -  €                     -  €                   -  €                      - 

Totalen per balansdatum 52.838€      13.448€      -€                      6.455€           6.993€              

Inventaris Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde

31-12-2017 2018 2018 31-12-2018

Voorlichting – NL  €                      -  €                  -  €                   -  €                    - 

Zendingslocaties Oekraïne  €                 673  €         1.450  €             295  €           1.828 

Totalen per balansdatum  €                 673  €         1.450  €             295  €           1.828 

Aanschafwaarde beginwaarde toename afname eindwaarde

Voorlichting – NL  €             4.193  €                  -  €                   -  €           4.193 

Zendingslocaties Oekraïne  €             7.345  €         1.450  €                   -  €           8.795 

Totalen per balansdatum  €           11.538  €         1.450  €                   -  €         12.988 

 
Ds. Jelle Drijfhout tijdens zijn 

voorjaarsreis in Oekraïne op bezoek bij 

een familie in Ruda.  
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E.4.04 Financiële vaste activa 

 

Lening Seminarie gebouw-1 is in 2017 verstrekt en wordt middels bijdrage voor het seminarie in 15 jaar 

afgelost. 

Lening Seminarie gebouw-2 is in 2018 verstrekt en wordt ingaande 2021 in drie jaarlijkse termijnen afgelost na 

verkoop appartement Palupanova te Kiev. 

Beide leningen zijn renteloos. 

E.4.05 Vorderingen 

De vorderingen per balansdatum zijn inbaar. Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet nodig geacht. 
Hardhoutkachel voor Chmelnitsky wordt terugbetaald in termijnen tot medio 2019. Het legaat is in 2019 
ontvangen. 
 
De bedragen zijn als volgt te specificeren: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leningen Seminarie Jaar van Start- Boekwaarde Investering Aflossingen Boekwaarde

aanschaf waarde 31-12-2017 2018 2018 31-12-2018

Lening Seminarie gebouw-1 2017  €     300.000  €      300.000  €                  -  €       20.000  €       280.000 

Lening Seminarie gebouw-2 2018  €                  -  €                   -  €       57.200  €                  -  €         57.200 

Totalen per balansdatum  €     300.000  €      300.000  €       57.200  €       20.000  €       337.200 

Vorderingen 31-12-2018 31-12-2017

Nog te ontvangen quota  €     40.293  €     58.541 

Ketel Chelmnitz  €           468  €           978 

Refo 500 Murza afrekening jan 2018  €                -  €           593 

Invoerrechten auto Sarny  €                -  €       2.600 

DVN inzake TRW  €     12.600  €                - 

Legaat  €   104.893  €                - 

Voorschot stipendia  €           221  €                - 

Totalen per balansdatum  €   158.474  €     62.711 

Een sfeervol plaatje van het 

Meidan plein in Kiev bij avond. 

Het plein en uitgaanscentrum 

van Kiev heeft een bijzonder 

historische herinnering aan de 

revolutie van  2014/2015.    
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E.4.06 Overlopende activa   

 
  

Transitoria debet 31-12-2018 31-12-2017

Overlopende rente  €             11  €             12 

Pc via kas en prive betaald aan Harryvan in januari teruggestort  €                -  €           748 

Totaal per balansdatum  €             11  €           760 

Nieuwe gezichten in de interne organisatie van de Oekraïne 

Zending: foto links boven: secretaris Lara Hooiveld en 

penningmeester Geert Venhuizen.  

Foto boven rechts Bert Haaksema, de nieuwe boekhouder. 

Allen benoemd in de AV van november 2018.  

Foto links onder: Woorden van dank uitgesproken door Rients 

Boiten, voorzitter van de RvT (re) voor de inzet van secretaris 

a.i. Heres Heeres (li) en missionair predikant Jos Colijn 

(midden), die na zijn periode van uitzending nog een tijd in 

deeltijd als docent OZ belangen behartigde tussen seminarie 

ERSU Kiev en de TU Kampen.  

Tot slot rechts onder:  Afscheidsbloemen voor ds. Diederik 

Ensing die als 2e secretaris en notulist een termijn zitting had 

in het bestuur.  
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E.4.07 Liquide middelen  

Het totaal aan beschikbare geldmiddelen per balansdatum kan als volgt worden gespecificeerd. 

 
 
Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt. De tijdelijk overtollige liquide middelen worden allen 
risicoloos belegd bij betrouwbaar geachte Nederlandse banken, in het bijzonder in spaartegoeden.  
  

Liquide middelen 31-12-18 31-12-17

Rabobank IJsseldelta, rekening couranten  €      587.363  €      556.265 

Kasgelden  €          8.594  €        14.760 

Liquide middelen vanuit Nederland beschikbaar  €      595.957  €      571.025 

Rabobank IJsseldelta, rekening couranten, te gebruiken in Oekraïne  €          7.251  €          3.733 

Totalen per balansdatum  €      603.209  €      574.758 

Het saldo is opgebouwd uit 31-12-18 31-12-17

Continuiteitsreserve (zie E.4.08)  €        20.000  €      178.157 

Bestemmingsreserve excl. financiering activa (zie E.4.08)  €        19.108  €        19.108 

Algemene reserve (zie E.4.08)  €      505.806  €      282.096 

Fondsen (zie E.4.09)  €        67.680  €        45.115 

Voorzieningen (zie E.4.10)  €                   -  €        15.500 

Werkkapitaal in kas  €         -9.386  €        34.782 

Totaal  €      603.209  €      574.758 
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E.4.08 Reserves 

Het verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven: 

 
 
Algemeen 
Het beleid van de Stichting Oekraïne Zending is erop gericht de reserves op een verantwoorde wijze zo 
minimaal mogelijk te houden. Ontvangen donaties en andere inkomsten dienen niet onnodig ‘opgepot’ te 
worden, maar dienen zo spoedig mogelijk te worden uitgegeven aan de doelstelling. De aard van het 
zendingswerk brengt echter met zich mee dat het soms meerdere jaren duurt voordat inkomsten voor een 
bepaald doel kunnen worden besteed.  
De totale reserves vallen onder te verdelen in een aantal bestemmingsreserves door het bestuur gevormd en 
algemene reserve. 
 
Continuïteitsreserves 

 
Vervanging  

Deze reserve was bestemd voor extra kosten die gemaakt worden bij vervanging van of het aantrekken van 
medewerkers. Er wordt niet voorzien dat er in de nabije toekomst medewerkers worden aangetrokken. 
Daarom is besloten tot vrijval van deze reserve. 
 
Toekomstige bijdragen kerken (quota) 

In sommige kerken binnen Flevoland/Gelderland vindt een herbezinning plaats over de invulling van zending 
binnen hun gemeenten. In de gesprekken die geweest zijn is het voor de Oekraïne Zending tot nu toe 
onduidelijk in hoeverre de financiële ondersteuning gewaarborgd blijft.  
 
Omdat er toch kosten worden gemaakt voor de komende jaren is er in 2014 een continuïteitsreserve 
opgenomen t.l.v. de algemene reserve, voor eventuele niet ontvangen quota. Het resterend saldo valt vrij in  
2019. Het bestuur blijft in gesprek met de desbetreffende kerken.  
 

Egalisatie personeelslasten 

Er wordt niet voorzien dat er in de nabije toekomst medewerkers worden aangetrokken. Daarom is besloten 

tot vrijval van deze reserve. 

  

Reserves Stand

31-12-2017

Dotatie    

2018

Onttrekking 

2018

tlv 

resultaat/

alg. reserve

Totaal 

mutaties

Stand

31-12-2018

Continuïteitsreserves

Vervanging  €     105.130  €                -  €                   -  €    -105.130  €    -105.130  €                   - 

Toekomstige bijdragen kerken (quota)  €       50.000  €                -  €      -30.000  €                   -  €      -30.000  €       20.000 

Egalisatie personeelslasten  €       23.027  €                -  €                   -  €      -23.027  €      -23.027  €                   - 

 €     178.157  €                -  €      -30.000  €    -128.157  €    -158.157  €       20.000 

Bestemmingsreserves

Kerk afbouwproject o.a. Kiev  €       19.108  €                -  €                   -  €                   -  €                   -  €       19.108 

Financiering activa bedrijfsvoering  €     692.637  €                -  €                   -  €        32.573  €        32.573  €     725.210 

 €     711.745  €                -  €                   -  €        32.573  €        32.573  €     744.318 

Overige reserves

Algemene reserve  €     282.096  €   -67.131  €     129.868  €     160.972  €     223.710  €     505.806 

TOTAAL RESERVES  € 1.171.998  €   -67.131  €        99.868  €        65.389  €        98.126  € 1.270.125 
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Bestemmingsreserves 

 

Kerkafbouwproject 

Dit betreft de reserve om enkele projecten betreffende afbouw van kerken te kunnen doen. 
 
Reserve financiering activa 

Dit betreft het vermogen dat is vastgelegd in de materiële vaste activa en de financiële vaste activa. Alle vaste 
activa worden gebruikt ten behoeve van de doelstelling.   
 
Overige reserves 
 
Algemene reserve 

De algemene reserve wordt aangehouden met de volgende doelen:  
a. Als buffer voor onverwachte tegenvallers, inclusief de dekking van niet verzekerbare of niet verzekerde 

risico’s; 
b. Als liquiditeitsreserve (het opvangen van de vertraagde ontvangst van de afgesproken quota gedurende 

het jaar en na afloop van het jaar, zodat de Stichting Oekraïne Zending te allen tijde aan haar 
betalingsverplichtingen kan voldoen)  

 
Het saldo van baten en lasten (na dotaties aan en onttrekkingen uit alle overige reserves) wordt jaarlijks aan 
de algemene reserve toegevoegd dan wel onttrokken.  
 
Op basis van de VFI Richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’ mag de reserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten 
(kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en de kosten van fondswerving) 
van de werkorganisatie bedragen. Dit zou voor de Oekraïne Zending een reserve betekenen van maximaal € 
409.000. De Stichting Oekraïne Zending is van mening dat er geen reden is om een hoge reserve aan te houden 
en heeft daarom een norm vastgesteld die aanzienlijk lager is. Enerzijds acht de stichting het niet wenselijk 
grote reserves, ontstaan uit gelden die zijn opgebracht voor de zending, aan te houden. Anderzijds is de aard 
van de inkomsten (quota) en de achterban van de Stichting Oekraïne Zending dermate stabiel dat dit een 
lagere reserve rechtvaardigt. 
Als norm voor de algemene reserve wordt door de Stichting Oekraïne Zending aangehouden 35%-45% van de 
begrote jaarlijkse inkomsten uit quota van het komende jaar. Ultimo 2018 bedraagt deze bandbreedte 
€ 134.000 en € 171.000.  
In de komende jaren wordt de algemene reserve verlaagd door een begroot negatief saldo van baten en 
lasten.  
 

  

Tijdens de voorjaarsreis 2018 wordt 

rehabilitatiekliniek The Right Way bezocht. 

Wouter Pansier en Jan Mul, secretaris RvT 

in gesprek met directeur Vitaly Korsunsky.  
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E.4.09 Fondsen 

 

De fondsen betreffen bestemmingsfondsen op grond van beperkingen door derden bepaald. Het verloop van 
de fondsen kan als volgt worden weergegeven: 
 
Op grond van de samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen Stichting Oekraïne Zending en de kerken van 
de UERC, kunnen de kerken van de UERC via de financiële commissie van hun synode projecten indienen bij de 
Stichting Oekraïne Zending. De Stichting heeft zich verbonden zich in te spannen hiervoor binnen de achterban 
in Nederland dekking te vinden (inspanningsverplichting). In principe wordt er niet voorgefinancierd, wat wil 
zeggen dat eerst in Nederland het geld moet zijn opgebracht voordat het gevraagde budget aan de UERC 
kerken kan worden overgedragen ter uitvoering van het project. Het bedrag dat inmiddels in Nederland is 
opgebracht en door de Stichting Oekraïne Zending is ontvangen maar nog niet is besteed wordt in de 
bestemmingsreserve projecten facilitaire hulp opgenomen. In verband met urgentie en voortgang projecten 
worden er wel eens voorschotten verstrekt die zijn van tijdelijke aard en bij bestemmingsreserve is er voor 
afbouw een bedrag gereserveerd als het onverhoopt geen steun genoeg zou zijn vanuit achterban. 
 
  

FONDSEN Stand

31-12-2017

Dotatie    

2018

Onttrekking 

2018

tlv 

resultaat/

alg. reserve

Totaal 

mutaties

Stand

31-12-2018

Kerstpakketten (alle)  €             412  €           684  €        -2.500 1.405€            €            -412  €                   - 

Diverse vertaalprojecten  €          4.069  €                -  €                   - -€                     €                   -  €          4.069 

Bestemmingsfonds Churchplants  €                   -  €       1.200  €      -20.036  €        18.836  €                   -  €                   - 

Bestemmingsfonds Michael Fesenko  €          5.616 -€                 -€                    -€                     €                   -  €          5.616 

Bestemmingsfonds Borowski  €       26.454 -€                 -€                    -€                     €                   -  €       26.454 

Bestemmingsfonds Gebouw Seminarie  €            -718  €           380  €              -41 380€                €              718  €                   - 

Bestemmingsfonds The Right Way (Streetfood 4000)  €                   -  €     21.128  €      -33.362  €        12.235  €                   -  €                   - 

Ondersteuning studenten  €          2.854  €     21.606  €      -21.521 -€                     €                85  €          2.939 

Conferenties jeugd/UERC  €                   -  €                - -1.960€          €          1.960  €                   -  €                   - 

Zomerkamp,gezinskamp  €                   -  €       1.059  €        -4.500  €          3.441  €                   -  €                   - 

Huisvesting Stepanj/Churchplant Sarny  €        -4.170  €                - -2.400€         6.570€            €          4.170  €                   - 

Huisvesting Travieske  €             516  €       2.211  €        -1.200 -€                     €          1.011  €          1.527 

Huisvesting Ruda  €        -3.907  €       4.873  €        -7.417 6.451€            €          3.907  €                   - 

Chmelnitsky (rolstoelen)  €          1.241  €       5.884  €                   - -€                     €          5.884  €          7.125 

Gevangeniswerk  €          4.107  €                -  €                   - -€                     €                   -  €          4.107 

Leren geloven drs C bijl  €             807  €           125  €                   - -€                     €              125  €             932 

Van Houweling vertaling Boek Apostelen  €          5.252  €                -  €                   - -€                     €                   -  €          5.252 

Kerkmuur Chmelnitsky  €          1.699  €       1.750  €                   - -€                     €          1.750  €          3.449 

Kom up for down  €          2.015  €       3.091  €        -2.600 -€                     €              491  €          2.507 

Noodhulp Oekraine  €          2.614  €           500  €            -530 -€                     €              -30  €          2.584 

Bestemmingsfonds verwarming kerk Rivne  €        -4.725  €           700  €                   - 4.025€            €          4.725  €                   - 

Bestemmingsfonds ouderenhulp Rivne  €             981  €       1.440  €        -1.800 -€                     €            -360  €             621 

Bestemmingsfonds jeugdhonk kiev  €                   -  €           500  €                   -  €                   -  €              500  €             500 

TOTAAL FONDSEN  €       45.115  €     67.131  €      -99.868  €        55.302  €        22.565  €       67.680 

YouSee is de reisorganisatie van OZ 

en wordt gecoördineerd door het 

echtpaar Marcel en Mariët 

Apperloo. Er zijn elk jaar weer 

jongeren- en tegenwoordig ook 

volwassenenreizen. Als voorbeeld: 

foto 1 een YouSee groep uit Ede, 

foto 2 een YouSee groep uit 

Lelystad. De YouSee reizen spelen 

een grote positieve rol in de 

wederzijdse contacten tussen de 

broeders en zusters in Oekraïne en 

Nederland.  
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Bestemmingsfonds projecten Facilitaire Hulp 

 

• Kerstpakketten. Wegens tekort aan giften is dit aangevuld uit quota 

• Diverse vertaalprojecten 
In 2011 is o.a. een legaat ontvangen van € 13.000 ten behoeve van het vertaalwerk van de serie 
Gaan in het spoor van de Bijbel van Prof. dr. J. Douma. Restant is met andere bestemmingsfondsen 
voor vertaalwerk nu fonds Diverse Vertaalprojecten. 

• Churchplants. Giften aangevuld met quota. 

• Fesenko. 
 Op 19 maart 2003 heeft de Stichting Oekraïne Zending een bedrag van € 45.050 ontvangen van de 
Presbyterian Church in Canada, betreffende een fonds van ds. Michael Fesenko, ten behoeve van:  
De uitgifte van een krant The Evangelical Truth van de Ukraine Evangelical Reformed Churches 
(UERC) en voor de uitbreiding en facilitering van de bibliotheek van het Evangelical Reformed 
Seminary of Ukraine (ERSU). Volgens de opdracht zal het Michael Fesenko Fonds tot uiterlijk in het 
jaar 2013 voor beide doeleinden worden ingezet. De bestemming Seminarie is inmiddels volledig 
besteed. Het resterende bedrag wordt vanaf 2015 gebruikt voor opnieuw begonnen krant The 
Evangelical Truth verspreiding op papier daarnaast e-mail.. 

• Borowski. Voor dit fonds zijn de resterende doelen: bibliotheek seminarie, vervanging/aanvulling 
docent seminarie.  

• Seminariegebouw. Gebouw is aangekocht en wordt in 2019 in gebruik genomen. Vervolgaanvraag 
voor inrichting en verbouw Seminarie in het nieuwe gebouw is in 2019 opgestart. 

• The Right Way. Giften aangevuld met quota. 

• Ondersteuning studenten. Giften aangevuld met quota. 

• Conferenties. Giften worden uit giften zonder bestemming gedaan 

• Zomer/gezins-kamp. Giften worden uit giften zonder bestemming gedaan. 

• Huisvesting Stepanj.  Is bedoeld voor churchplant Sarny; 

• Huisvesting Tavrieske. De bouw van de kerk nog niet afgerond, de bedragen worden in 2019 
overgemaakt. 

• Huisvesting Ruda. Is bedoeld voor kerkbouw Ruda.  

• Chmelnitsky (rolstoelen). De bedragen worden in 2019 overgemaakt. 

• Gevangeniswerk. Er zijn in 2018 geen bijdragen gevraagd.  

• Leren geloven. Er is in 2018 geen activiteit geweest, wacht op afronden.  

• Van Houweling. Er is in 2018 geen activiteit geweest, wacht op afronden. 

• Kerkmuur Chmelnitsky. Er wordt gewacht op een aanvullende projectaanvraag. 

• Kom-up-for-down (Rivne). Heeft opvolging gekregen wat door enkele kerken en particulieren. 
wordt gesteund. De bedragen worden in 2019 afgedragen. 

• Noodhulp Oekraïne is na sterke start in te rustig vaarwater gekomen, onderzoek voortgang.  

• Verwarming kerk Rivne. Project wat meer steun uit Nederland nodig heeft. 

• Ouderenhulp Rivne. Hier wordt maandelijks € 150 aan Rivne overgemaakt. 

• Kiev jeugdhonk. De gift uit 2018 zal nog worden bestemd. 
 

  

Eén van de bestemmingsfondsen is bedoeld 

als het bouwproject van de kerk in Ruda.  
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E.4.10 Voorzieningen 

 

De voorziene bedragen zijn in 2018 opgenomen onder de overlopende passiva. 

 

E.4.11 Schulden op korte termijn 

 
 De buitenlandtoeslagen worden in 2019 betaald, bij vertrek uit Oekraïne. 

 

E.4.12 Overlopende passiva  

 

  

Voorzieningen Stand

31-12-2017 Dotatie    

2018

Onttrekking 

2018

tlv 

resultaat/

alg. reserve

Totaal 

mutaties Stand

31-12-2018

Personeelslasten  €       15.500  €                -  €      -15.500  €                   -  €      -15.500  €                   - 

Totaal voorzieningen  €       15.500  €                -  €      -15.500  €                   -  €      -15.500  €                   - 

Overlopende passiva 31-12-2018 31-12-2017

Vakantiegeld predikanten  €          2.679  €          2.919 

Accountant  €        12.500  €        10.000 

Aon te ontv fact pensioen Q4 en bestuursverzekering  €          1.521  €          2.359 

Bijdrage Verre Naasten LSV  €        25.685  €          9.960 

Van Alten  €        15.500  €                   - 

Salariskosten  €          3.230  €                   - 

Pensioenpremie  €          3.266  €                   - 

Kinderbijslag Harryvan  €              531  €              524 

Totaal per balansdatum  €        64.912  €        25.762 
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E.5 Niet uit de geconsolideerde balans blijkende verplichtingen 

 

E.5.1 Contract UERC 

 
De Stichting Oekraïne Zending is een verplichting aangegaan in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst 
met de gemeenten van de UERC. 
 
Eind januari 2015 is tussen de Stichting Oekraïne Zending en de kerken van de UERC een nieuw 
samenwerkingsovereenkomst getekend, geldig tot en met 2019. Voor Tavrieske is het ondersteuningsbedrag 
in 2016 aangepast om dat dit contract daarin tekort schoot. 
Centraal voor de komende jaren is de route naar zelfstandigheid. En dat in een land dat gebukt gaat onder een 
zware economische crisis. De mensen hebben al geen geld voor het eigen onderhoud, hoe moeten ze dan ook 
nog geld geven voor het onderhoud van predikanten en voor andere goede doelen? Begrijpelijke vragen en 
problemen die wij niet zomaar kunnen oplossen. We streven ernaar dat de gemeenten na verloop van jaren 
op eigen kracht verder kunnen, zowel organisatorisch als financieel. 
 
Voor 2019 zijn de begrote kosten € 40.580.  
 

E.5.2 Contract ERSU 

De Stichting Oekraïne Zending heeft zich verplicht jaarlijks voor 50% bij te dragen in de exploitatiekosten van 
het Evangelical Reformed Seminary Ukraine (ERSU). De andere 50% wordt bijgedragen door de Presbyterian 
Church of America (PCA).  Voor 2019 bedragen de verwachte kosten € 34.000. 

 

E.5.3 Contracten Stipendia studenten ERSU 

Met diverse studenten zijn overeenkomsten aangegaan tot het verstrekken van een stipendium gedurende de 
looptijd van de studie. Voor het jaar 2019 zullen de verplichtingen die per saldo uit deze overeenkomsten 
voortvloeien ongeveer € 23.000 belopen.  
 

E.5.4 Contract The Right Way 

De Stichting Oekraïne Zending heeft zich samen met De Verre Naasten verplicht tot bijdragen aan het project 
“The Right Way” voor verslaafdenzorg in Rivne. De kosten worden door Stichting Oekraïne Zending en Verre 
Naasten ieder voor 50% gedragen. Verre Naasten geeft ingaande 2019 geen ondersteuning meer samen met 
Oekraïne Zending. In 2019 wordt opnieuw bekeken hoe er eventueel ondersteuning in de toekomst zal 
plaatsvinden. De begrote kosten voor 2019 zijn € 12.600.    
 

 

 

Het project The Right Way wordt financieel ondersteund door de Stichting Oekraïne Zending en Verre Naasten. Echter na 2018 zal    

Verre Naasten de financiële ondersteuning stopzetten voor dit centrum.   
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E.5.5 Contracten met VSE 

 
De thuiskerken Lelystad en Hattem, van de uitgezonden zendeling Harryvan en Jos Colijn in Nederland, hebben 
voor 10% elk een contract gesloten met de Vereniging VSE omtrent emeriteringsverplichtingen die de kerken 
jegens de aan haar verbonden predikanten hebben. Op grond van deze overeenkomsten is de Stichting 
Oekraïne Zending verplicht de hieruit voortvloeiende bijdragen te voldoen aan de VSE. Aan de andere kant 
bestaat de verwachting dat de VSE in de toekomst (deels) zal bijdragen aan de emeritaatsuitkeringen. De 
pensioenregeling van ds. Van Alten, zoals hij die had in Zuid-Afrika, blijft gehandhaafd. De begrote kosten voor 
2019 zijn € 18.200 
 

E.5.6 Magazine Naast en regionale uitgave Oekraïne Zending 

 
Met de komst van het Landelijk Samenwerkings Verband (LSV) is een nieuw contract voor het zendingsblad 
gekomen. Op grond van deze samenwerking is de Stichting Oekraïne Zending jaarlijks een bedrag verschuldigd 
ten behoeve van de uitgave van het bedoelde blad aan Verre Naasten. Layout, drukwerk en verzending van de 
magazines is via Verre Naasten wel uitbesteed aan een extern bedrijf.  
  

Tweemaal per jaar geeft de 

stichting Oekraïne Zending een 

eigen regionaal magazine uit 

waarin de achterban 

geïnformeerd wordt over de 

zendingsactiviteiten in 

Oekraïne en vraagstukken 

waar het bestuur zich mee 

bezig houdt. Maar ook bijv. 

een luchtig interview dat we in 

2018 mochten hebben met de 

echtgenotes van onze 

uitgezondenen, Tineke van 

Alten en Joke Harryvan.  
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E.6 Toelichting op de Staat van Baten & Lasten 

 
Bijlage: format naar opbrengst/kostensoort nu naar opbrengstcategorie/kosten per doelstelling. 

 

  

BATEN Werkelijk  

2018

Begroot  

2018

Werkelijk  

2017

Eigen fondsenwerving

Bijdragen kerken (quota) E.6.01  €      413.024  €      415.072  €      416.672 

Giften/legaten E.6.02  €      157.693  €        66.000  €        77.870 

Netto baten  €      570.717  €      481.072  €      494.542 

Totaal eigen fondsenwerving  €      570.717  €      481.072  €      494.542 

Bijdragen derden E.6.03  €        20.762  €                   -  €        42.880 

Totaal eigen/extern fondsenwerving  €      591.479  €      481.072  €      537.422 

Fondswerving tbv LSV/DVN E.6.04  €        42.765  €        42.786  €        42.966 

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING  €      634.244  €      523.858  €      580.388 

LASTEN Werkelijk  

2018

Begroot  

2018

Werkelijk  

2017

Zendingsarbeid in Oekraïne 

Zendingsteam E.6.05  €      214.366  €      193.900  €      198.247 

Uitvoeringskosten in Oekraïne E.6.06  €        20.240  €        24.955  €        17.816 

Structurele facilitaire hulp E.6.07  €      175.646  €      172.516  €      204.500 

Incidentele projecten / hulp E.6.08  €        23.162  €        42.950  €        51.941 

Totaal zendingsarbeid in Oekraϊne  €      433.414  €      434.321  €      472.503 

Voorlichting in Nederland

Directe kosten van voorlichting E.6.09  €        58.594  €        69.336  €        71.466 

Beheer en administratie

Uitvoeringskosten in Nederland E.6.10  €        22.999  €        28.160  €        25.296 

TOTAAL BESTEED AAN DE DOELSTELLING  €      515.007  €      531.817  €      569.265 

Overige baten en lasten E.6.11  €         -1.453  €          1.600  €          2.945 

RESULTAAT  €      120.691  €         -9.559  €          8.177 

Mutatie van: 

Continuïteitsreserve  €    -158.157  €      -40.000  €      -30.000 

Bestemmingsreserves  €        32.573  €      150.635  €      161.656 

Mutatie overige reserves  €      223.710  €      -11.764  €         -5.751 

Bestemmingsfondsen  €        22.565  €    -108.430  €    -117.727 

 €      120.691  €         -9.559  €          8.177 
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E.6.01 Bijdragen kerken (quota) 

 

 
 

E.6.02 Giften/legaten 

  
 Het legaat is in daadwerkelijk in 2019 ontvangen, maar ultimo 2018 was de hoogte hiervan goed in te 

schatten. Het legaat is bestemd voor Oekrainezending en heeft geen speciale bestemming gekregen door de 

erflater. 

Bijdragen Kerken

Werkelijk Begroting
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2018 2018 2018 2018 2018 2017

Totaal quotum per ziel  €                32  €                32  €                32 

Aantal zielen 12.907 12.971 13.021

Totaal Bijdrage kerken (quotum)  €      413.024  €      415.072  €      413.024  €                 -  €                 -  €      416.672 

Giften-Legaten Werkelijk Begroting
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2018 2018 2018 2018 2018 2017

Giften facilitaire hulp 1)  €        50.828  €        53.000  €        33.209  €        4.000  €     13.619  €        58.727 

Giften Churchplant  €          1.200  €        10.000  €          1.000  €                 -  €           200  €          9.360 

Giften Churchplant Sarny  €                   -  €                   -  €                   -  €                 - -€              €          7.115 

Giften The Right Way  €              365  €          3.000  €              215  €                 -  €           150  €          2.668 

Gift Kerkbouw Kiev  €              406  €                   -  €              406  €                 -  €                 -  €                   - 

Legaat  €      104.893  €                   -  €                   -  €                 -  €   104.893  €                   - 

Totaal  €      157.693  €        66.000  €        34.831  €        4.000  €   118.862  €        77.870 

Een voorbeeld van een klein project. Het 

betreft zwemlessen voor kinderen met een 

verstandelijke of lichamelijke beperking. Door 

giften van particulieren en donaties uit 

collectegelden van kerken kon het project 

Kom up for Down weer ouders helpen die niet 

in staat zijn om de kosten voor deze speciale 

bewegingslessen in het water zelf te 

bekostigen.  
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 E.6.03 Bijdragen derden 

 

 
Contract The Right Way 
De UC heeft zich samen met Verre Naasten verplicht tot bijdragen aan het project “The Right Way” voor 
verslaafdenzorg in Rivne. De kosten worden tot 2019 door Oekraïne Zending en Verre Naasten ieder voor 50% 
gedragen.  
 
Tegenover het positief verschil van € 20.762 ten opzichte van de begrote baten, staan hogere uitgaven. Deze 
zijn verantwoord onder E.6.07 Structurele hulp. 
 

Giften facilitaire hulp

Ondersteuning studenten  €        21.606  €        18.000  €        17.496  €        4.000  €           110  €        20.276 

Conferenties jeugd  €                40  €                   -  €                 -  €              40  €              828 

Zomerkamp  €          1.059  p.m.  €          1.059  €                 -  €                 -  €          2.878 

Kerstpakketten  €              684  p.m.  €              500  €                 -  €           184  €          2.912 

Voedselpakketten Ouderen Rivne  €          1.440  p.m.  €                   -  €                 -  €        1.440  €          2.176 

Kiev Jeugdhonk  €              500  p.m.  €              500  €                 -  €                 -  €              277 
Huisvesting kerkgebouw Tavrieske  €          2.211  p.m.  €          2.111  €                 -  €           100  €          3.523 
Huisvesting kerkgebouw Swaljawa  €                   -  p.m.  €                   -  €                 -  €                 -  €              160 
Huisvesting kerkgebouw Ruda  €          4.873  p.m.  €          3.216  €                 -  €        1.657  €          5.432 

Rolstoelen Ruda  €          5.884  p.m.  €              784  €                 -  €        5.100  €          1.225 

Leren Geloven  €              125  p.m.  €                   -  €           125  €              255 

Vervolg Kerkmuur Chmelnitsky  €          1.750  p.m.  €                   -  €        1.750  €          1.673 

Kom up for down  €          3.091  p.m.  €              778  €                 -  €        2.314  €          3.959 

Noodhulp Oekraïne  €              500  p.m.  €                   -  €           500  €          3.849 

Heating project Rivne  €              700  p.m.  €              400  €                 -  €           300  €              775 

Seminarie  €              380  p.m.  €              380  €                 -  €                 -  €              100 

Giften zonder directe bestemming  €          5.986  €        35.000  €          5.986  €                 -  €                 -  €          8.430 

Totaal Giften-facilitaire hulp  €        50.828  €        53.000  €        33.209  €        4.000  €     13.619  €        58.727 

Bijdragen derden Werkelijk Begroting
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2018 2018 2018 2018 2018 2017

VN na contract jaarlijks herzien  €        12.600  €                   -  €        12.600  €                 -  €                 -  €        12.600 

Luke Society t.b.v. TRW  €          8.162  €                   -  €                   -  €        8.162  €                 -  €        30.280 

Totaal Bijdragen derden  €        20.762  €                   -  €        12.600  €        8.162  €                 -  €        42.880 
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E.6.04 Inzameling quota verbonden zonder winststreven 

 

Soort bijdrage naar tijd E.6.01 tm E.6.04: Structurele bijdragen komen van kerken en betreffen quota bedragen 
zie E.6.01. Andere bijdragen zijn korte termijn: 
Particuliere giften komen uit donaties en giften E.6.01.  
Waarbij te noemen is dat ondersteuning studenten of adopt a student een tussenvorm is afhankelijk van 
studieresultaat per jaar. Zie E.6.02. 
 

E.6.05 Missionair Team  

 

Traktementstabellen 

Voor ds. Van Alten is een rechtspositie afgesproken op basis van de AON-uitzendregeling. Voor 
vergoedingsafspraken betekent dat een afwijking ten opzichte van de regeling met de overige zendelingen, 
gebaseerd op de regeling van het Steunpunt Kerkenwerk (SKW). 
 
Kosten vervanging hier worden de opleidingskosten in Kampen voor afgestudeerden van Seminarie geboekt 
met als doel kadervorming voor de toekomst binnen Oekraïne. 
 
Het verschil tussen de werkelijke kosten 2018 ten opzichte van de begrote kosten wordt voornamelijk 
veroorzaakt door te laag begrote traktementskosten en door een herziene berekening van verschuldigde 
buitenlandtoeslagen. 
 

Baten als tegenprestatie voor de 

inzameling van quota 

Werkelijk Begroting
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2018 2018 2018 2018 2018 2017

Ontvangen van Kerken voor LSV /DVN  €        42.765  €        42.786  €        42.765  €                 -  €                 -  €        42.966 

Totaal baten als tegenprestatie 

voor de inzameling van quota 
 €        42.765  €        42.786  €        42.765  €                 -  €                 -  €        42.966 

MT kosten Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

Traktementen  €      111.823  €        98.000  €      104.462 

Bijdrage emeritering (VSE)  €        21.107  €        21.000  €        20.887 

Buitenlandtoeslagen  €        11.023  €          3.100  €          3.690 

Premies volksverzekeringen  €              311  €                   -  €          1.283 

Ziektekosten(verzekeringen)  €        13.728  €        11.200  €        11.390 

Arbeidsongeschiktheid  €          1.652  €          2.000  €                   - 

Kinderbijslag en reiskosten kinderen  €          2.125  €          2.100  €          6.477 

Internationale school kinderen uitgezondenen  €        20.714  €        24.300  €        23.407 

Studiekosten missionair team en literatuur  €              442  €          2.000  €          1.111 

Reis- en verblijfskosten  €        16.771  €        15.200  €        16.000 

Kosten vervanging  €        14.669  €        15.000  €          9.539 

Totaal  €      214.366  €      193.900  €      198.247 
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E.6.6 Uitvoeringskosten in Oekraïne 

 

De uitgaven werk derden betroffen hoofzakelijk uitgaven voor vertaalwerk. 

E.6.07 Structurele hulp 

 

De werkelijke kosten voor ERSU waren in 2018 relatief laag en zullen in volgende jaren hoger zijn. De stijging in 

uitgaven stipendia wordt veroorzaakt door een toename in het aantal studenten. Tegenover de hoger kosten 

van TRW ten opzichte van begroting staat een vergelijkbaar verschil in de bijdrage derden. 

Uitvoeringskosten Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Autokosten  €                4.812  €            5.000  €                3.994 

Afschrijving auto’s  €                6.455  €            6.455  €                6.455 

Kantoorkosten MT  €                    757  €            2.500  €                    153 

Bankkosten  €                1.565  €            2.500  €                1.810 

Apparatuur / inventaris (incl. afschrijving)  €                    295  €            1.500  €                      75 

Werk derden (tolken, juristen, vertalers)  €                3.094  €            1.000  €                2.915 

Onderhoud gebouwen  €                    286  €            4.000  €                    743 

Opstalverzekeringen  €                1.859  €            2.000  €                1.670 

Huisvestingskosten (verhuizen, makelaar, taxaties e.d.)  €                1.117  €                     -  €                         - 

Totaal  €              20.240  €          24.955  €              17.816 

Structurele Hulp Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten UERC 1)  €              41.191  €          42.716  €              48.525 

ERSU (exploitatiebijdrage)  €              30.675  €          38.100  €              37.468 

Stipendia studenten ERSU  €              21.521  €          17.000  €              17.422 

Boekengeld dominees UERC  €                         -  €                600  €                         - 

Bijdragen andere denominaties / Churchplants  €              22.436  €          25.500  €              33.415 

The Right Way (verslaafdenzorg) te Rivne  €              33.362  €          12.600  €              55.480 

Conferenties en zomerkampen UERC  €                6.460  €          11.000  €              12.189 

Website Geref. Leer (Russisch talig)  €                         -  €            3.000  €                         - 

Afschrijving lening Seminarie  €              20.000  €          20.000  €                         - 

Literatuur – vertaalprojecten (Douma)  €                         -  €            2.000  €                         - 

Totaal  €            175.646  €       172.516  €            204.500 

1) Samenwerkingsovereenkomst gemeenten UERC Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Chmelnitsky  €                7.872  €            7.248  €                9.469 

Stepanj  €                5.100  €            5.454  €                4.994 

Kiev  €                6.633  €            9.034  €                9.653 

Tavrieske/Ridna Ukrainka  €                5.643  €            5.610  €                8.087 

Swaljawa  €                5.249  €            5.086  €                5.867 

Rivne  €                5.449  €            4.542  €                3.872 

Ruda  €                5.245  €            5.742  €                6.583 

Totaal  €              41.191  €          42.716  €              48.525 
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Een van de jaarlijkse activiteiten die verzorgd worden 

door de UERC kerken is een jeugdzomerkamp. 

Fondswerving hiervoor gebeurd in Nederland. Kinderen 

van kerkleden en zij die regelmatig de bijbel- of 

zondagsschool bezoeken, mogen mee op 

jeugdzomerkamp. De zomervakantie in Oekraïne is van 

1 juni tot en met 1 september, dat zijn drie lange 

maanden dat de kinderen niet naar school hoeven. Een 

jeugdzomerkamp met leuke sport- en spelactiviteiten 

doorbreekt de lange zomermaanden. De kinderen doen 

veel met elkaar samen en leren bidden, krijgen 

bijbelonderwijs, enz. Zo leren zij elkaar kennen uit alle 

hoeken van Oekraïne. De kerken liggen qua afstand ver 

uit elkaar en dan is een kamp ideaal om andere 

christenjongeren te ontmoeten. Ds. Wasja Pylypenko uit 

Rivne/Stephan is de hoofdorganisator.  

Ook de Jeugdconferentie in Kiev is een jaarlijks 

evenement in Oekraïne en trekt veel jeugd. Pastors uit de 

kerken, studenten van het ERSU en de jeugd ontmoet 

elkaar in een weekend en behandelen een Bijbels thema.   

Investeren in de jeugd 
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E.6.08 Incidentele hulp/ project 

 

De kosten voor kerkbouwproject Ruda zijn lager dan begroot, in 2019 vinden verdere uitgaven plaats.   

 

 

E.6.09 Voorlichting 

 

In 2018 zijn door afname voorlichtingsactiviteiten minder kosten gemaakt dan begroot. 

  

Incidentele Hulp Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Bouw, aankoop seminarie 41€                       -€                          818€                     

Kerkbouwprojecten overige UERC gemeenten 1)
8.617€                 20.000€               22.113€               

Overigen 2)
14.503€               22.950€               29.009€               

Totaal 23.162€               42.950€               51.941€               

1) Kerkbouwprojecten overig UERC gemeenten Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Huisvesting Travieske 1.200€                 p.m. 4.000€                 

Huisvesting Swaljawa -€                          p.m. 6.000€                 

Huisvesting Ruda 7.417€                 20.000€               12.113€               

TOTAAL 8.617€                 20.000€               22.113€               

2) Overigen Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Kerst-/paaspakketten.  €                2.500  €                2.500 2.500€                 

Fesenko Trust Fund (krant The Evangelical Truth)  €                         -  €                    450 35€                       

Voedselpakketten ouderen Rivne  €                1.800  p.m. 1.350€                 

Jeugdhonk kerk Kiev (besteed)  €                         -  p.m. 704€                     

Ondersteuning Dima Bintsarovski  €                1.493  p.m. -€                          

Borouski fonds (besteed seminarie) aan dima  €                         -  p.m. 3.711€                 

Bijl project  €                         -  p.m. 7.242€                 

Kom up for Down  €                2.600  p.m. 3.000€                 

Noodhulp Oekraine  €                    530  p.m. 1.879€                 

heating Rivne  €                         -  p.m. 6.000€                 

Diverse projecten  €                5.580  €              20.000 2.589€                 

TOTAAL  €              14.503  €              22.950  €              29.009 

Kosten voorlichting Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

LSV/DVN quota facturen  €              42.900  €              42.786  €              41.440 

Kosten Landelijk Samenwerkingsverband  €                    419  €                1.550  €                1.271 

Bijdrage Naast  €              14.300  €              15.000  €              10.761 

Kosten website / webhosting  €                         -  €                2.000  €                    200 

Afschrijving inventaris  €                         -  €                    500  €                         - 

Nieuwsbrieven drukken/verspreiden  €                         -  €                2.500  €                         - 

Overige kosten voorlichting (reis- en comm.kosten)  €                    975  €                5.000  €              17.795 

Totaal  €              58.594  €              69.336  €              71.466 
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E.6.10 Beheer en administratie 

 

De overschrijding accountantskosten wordt deels veroorzaakt door hogere kosten 2017 welke ten laste  

komen van 2018. 

  

E.6.11 Overige baten en lasten 

  
  

 

 

  

Beheer en Administratie Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Vergaderkosten  €                    317  €            4.000  €                2.246 

Reis-, verblijfkosten en representatie bestuur  €                4.333  €            8.000  €                5.808 

Bankkosten Stichting Oekraïne Zending  €                    679  €                800  €                    712 

Accountant  €              13.705  €          11.000  €                9.075 

Notaris/Advokaat  €                         -  €                500  €                    193 

Apparatuur (incl. afschrijvingen)  €                         -  €                300  €                         - 

Communicatie, porti, overige (kantoor)kosten  €                    823  €                500  €                    863 

AON  €                2.347  €            2.260  €                2.235 

Bestuurders aansprakelijkheid  €                    795  €                800  €                    726 

Reiskost.oekraine UERC en Seminarie  €                         -  €                     -  €                3.438 

Totaal  €              22.999  €          28.160  €              25.296 

Financiele Baten en Lasten Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Resultaat beleggingen (rente)  €                      43  €                400  €                      86 

Koersverschillen  €                1.411  €          -2.000  €               -3.018 

Overige baten & lasten  €                         -  €                     -13 

Totaal  €                1.453  €          -1.600  €               -2.945 

Een project dat via OZ loopt en door particulieren wordt gesponsord, is 

Baby Sun. Kinderen met het syndroom van Down leren in het centrum 

vaardigheden om zich zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen redden.  
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E.7 Staat van herkomst en besteding van middelen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Herkomst van middelen 2018 2017

Resultaat boekjaar 120.691€       8.177€           

Afschrijvingen 26.750€         6.530€           

Mutatie voorziening -15.500€       -€                    

Cash flow  €      131.941  €        14.707 

Mutatie kort vreemd vermogen 50.173€         9.134€           

Desinvesteringen -€                    -€                    

Totaal herkomst  €      182.114  €        23.842 

Besteding van middelen

Mutatie vlottende activa -95.013€       16.685€         

Lening Seminarie -57.200€       -300.000€     

Investeringen -1.450€          -748€             

Totaal besteding  €    -153.663  €    -284.063 

Netto kasstroom  €        28.451  €    -260.221 

Liquide middelen begin boekjaar 574.758€       834.979€       

Liquide middelen eind boekjaar 603.209€       574.758€       

Per saldo mutatie van de liquide middelen met  €        28.451  €    -260.221 

Op de foto: Sergey Nakul, dominee in 

Kiev, studeerde enige tijd in Nederland 

en behaalde in september 2018 zijn bul 

aan de TU te Kampen. Ook collega  

Dimitri Rabadailo behaalde zijn master. 

Sergey werd als adoptie student 

ondersteund vanuit GKv Lelystad en 

Dimitri vanuit GKv Barneveld.  

Foto Jaap Meijer 
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E.8 Toelichting Bestedingen  

E.8.0  Doelstellingen en soort uitgave 

 

Personeelskosten hieronder valt bij administratie: reis-en verblijfkosten, verzekering  
bestuurdersaansprakelijkheid.  
Huisvestingkosten administratie bestaan uit vergaderkosten. 

 

E.8.1 Toelichting Personeel bestedingen 

In dienst ds. C.J. Harryvan       1 fte Personeels- en Huisvestingskosten UERC kerken en Churchplants.  
In dienst dr. H.H. van Alten     1 fte Personeels-, Afschrijving en Huisvestingskosten Seminarie. 
De lonen en salarissen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 

 
 
Bezoldiging bestuur 

De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werk geen bezoldiging. De 
(werkelijk) gemaakte onkosten worden door de Oekraïne Zending vergoed. 
 
 

E.9  Overige inzake geconsolideerd jaarverslag 

E.9.1.1 Goedkeuring jaarrekening 2017 en begroting 2019  

Op 3 november 2018 heeft de Algemene Vergadering van gemeenten, die voorheen deel uitmaakten van de 

Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken van Gelderland en Flevoland, decharge verleend voor de 

jaarrekening 2017 en tevens de begroting 2019 goedgekeurd. 

 

E.9.1.2 Voorstel bestemming resultaat Baten & Lasten 2018 

Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 120.691. Bestemming gaat mee in 

begrotingsvoorstel 2020. De verdeling van het resultaat alsmede de toevoegingen en onttrekkingen aan de 

reserves is terug te vinden in paragrafen E.4.07 t/m E.4.10.  

totaal Begroot Werkelijk
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2018 2018 2017

 €    30.675  €    41.191  €     22.436  €  104.506  €   198.808  € 215.466  € 256.432 

 €   43.319  €     43.319  €   44.336  €   42.711 

 €               -  €             -  €             - 

 €   15.275  €     15.275  €   25.000  €   28.755 

 €    99.870  €    57.248  €     57.247  €   214.366  € 193.900  € 204.788 

 €      6.248  €      3.621  €       3.621  €     13.490  €   18.500  €   13.532 

 €      2.347  €  20.652  €     22.999  €   28.160  €   16.516 

6.455€        €         148  €          148  €       6.750  €     6.455  €     6.530 

 €  145.595  €  102.208  €     83.452  €  104.506  €   58.594  €  20.652  €   515.007  € 531.817  € 569.265 

Toelichting bestedingen Doelstellingen
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Huisvestingskosten

Kantoor en Algemene Kosten

Afschrijving

Totaal

Project bijdragen

Afdrachten aan LSV/DVN verbonden organisatie

Aankopen

Voorlichtingskosten

Personeelskosten

Lonen en Salarissen Werkelijk 

2018

Werkelijk 

2017

Lonen en Salarissen  €      111.823  €      104.462 

Pensioenkosten  €        21.107  €        20.887 

Sociale lasten  €        81.436  €        72.898 

Overige lasten  €        20.240  €        17.816 

totaal  €      234.606  €      216.063 
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F | ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
F.1 Enkelvoudige balans  
  

Na verwerking voorstel resultaatbestemming. 

 
 

 

ACTIVA Balans per 31-12-2018 Balans per 31-12-2017

Materiële vaste activa

Vervoermiddelen E.4.02  €                                    6.993  €                                 13.448 

Inventaris Nederland en zendingslocaties E.4.03  €                                    1.828  €                                       673 

Totaal materiële vaste activa  €                                    8.821  €                                 14.121 

Financiële vaste activa

Lening ten gunste van Seminarie E.4.04  €                               337.200  €                               300.000 

Lening ten gunste van Stichting Huisvesting F.4.04  €                               379.189  €                               379.189 

Totaal vaste activa  €                               725.210  €                               693.310 

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa E.4.05/6  €                               158.485  €                                 63.471 

Liquide middelen E.4.07  €                               603.209  €                               574.758 

Totaal vlottende activa  €                               761.694  €                               638.229 

TOTAAL ACTIVA  €                           1.486.904  €                           1.331.540 

PASSIVA  Balans per 31-12-2018  Balans per 31-12-2017 

Reserves en Fondsen

Reserves

continuïteitsreserve E.4.08  €                                 20.000  €                               178.157 

bestemmingsreserves E.4.08  €                               744.318  €                               711.745 

overige reserves binnen Oekraine E.4.08  €                                    7.251  €                                    3.733 

overige  reserves E.4.08  €                               498.555  €                               278.363 

Totaal reserves  €                           1.270.125  €                           1.171.998 

Fondsen

Bestemmingsfondsen E.4.09  €                                 67.680  €                                 45.115 

Totaal fondsen  €                                 67.680  €                                 45.115 

Totaal reserves en fondsen  €                           1.337.805  €                           1.217.113 

Voorzieningen

Voorzieningen E.4.10  €                                             -  €                                 15.500 

Totaal voorzieningen  €                                             -  €                                 15.500 

Kortlopende schulden

Schulden korte termijn E.4.11  €                                 84.187  €                                 73.164 

Overlopende passiva E.4.12  €                                 64.912  €                                 25.762 

Totaal kortlopende schulden  €                               149.099  €                                 98.927 

TOTAAL PASSIVA  €                           1.486.904  €                           1.331.540 
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F.2 Enkelvoudige staat van Baten en Lasten  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

BATEN Werkelijk  2018 Begroot  2018 Werkelijk  2017

Particulieren, alleen donaties en giften  €                    118.862  €                      66.000  €                      28.652 

Kerken  €                    447.855  €                    415.072  €                    462.890 

Andere fondswervende organisaties  €                      24.762  €                                  -  €                      45.880 

Som van de geworven baten  €                    591.479  €                    481.072  €                    537.422 

Baten als tegenprestatie voor diensten aan VN_LSV  €                      42.765  €                      42.786  €                      42.966 

Som van de baten  €                    634.244  €                    523.858  €                    580.388 

LASTEN Werkelijk  2018 Begroot  2018 Werkelijk  2017

Besteed aan doelstellingen:

UERC  €                    102.208  €                      96.491  €                    106.228 

Seminarie  €                    145.595  €                    149.405  €                    143.628 

Churchplants  €                      83.452  €                      79.275  €                      80.758 

Projekten  €                    104.506  €                    109.150  €                    145.275 

Totaal besteed aan doelstellingen  €                    435.761  €                    434.321  €                    475.890 

Wervingskosten  €                      58.594  €                      69.336  €                      71.484 

Kosten beheer en administratie  €                      20.652  €                      28.160  €                      21.892 

Som van de lasten  €                    515.007  €                    531.817  €                    569.266 

Saldo financiële baten en lasten  €                       -1.453  €                         1.600  €                         2.945 

Saldo overige baten en lasten  €                                  -  €                                  -  €                                  - 

Saldo van baten en lasten:  €                    120.691  €                       -9.559  €                         8.177 

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  €                  -158.157  €                     -40.000  €                     -30.000 

Bestemmingsreserves  €                      32.573  €                    150.635  €                    161.656 

Mutatie overige reserves  €                    223.710  €                     -11.764  €                       -5.751 

Bestemmingsfondsen  €                      22.565  €                  -108.430  €                  -117.727 

 €                    120.691  €                       -9.559  €                         8.177 
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F.3 Algemene Toelichting 
 

F.3.1 Algemeen 

Voor de grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling  
wordt verwezen naar de toelichtingen behorende bij de geconsolideerde jaarrekening. 
 
 

F.4 Toelichtingen op de enkelvoudige balans 

F.4.04 Lening Stichting Huisvesting Ukraine Commissie Founded in Hattem 

 

 

De lening is verstrekt aan Stichting Huisvesting Ukraine Commissie Foundenin Hattem ter financiering van de zendingslocaties Tolstoi en 
Dobri Put in Kiev. Aflossingsverplichtingen, rente en zekerheden zijn niet overeengekomen. Het is de intentie dat aflossing plaats vindt 
uit de toekomstige verkoopopbrengst van de panden. 
 

Voor de toelichting op de overige posten van de enkelvoudige balans en de niet uit de balans blijkende 
verplichtingen wordt verwezen naar de toelichtingen behorende bij de geconsolideerde jaarrekening. 
 

F.5 Toelichting op de enkelvoudige Staat van Baten & Lasten 
Voor de toelichting op de posten van de staat van baten & lasten wordt verwezen naar de toelichtingen 

behorende bij de geconsolideerde jaarrekening. 

 

F.6  Overige toelichtingen 

F.6.1.1 Aansluitingsoverzicht reserves en fondsen 

De verschillen tussen de reserves en fondsen volgens de enkelvoudige balans en volgens de geconsolideerde 
balans worden in onderstaand aansluitingsoverzicht toegelicht: 

 

 

 

  

Jaar van Start- Boekwaarde Investering Aflossingen Boekwaarde

aanschaf waarde 31.12.2017 2018 2018 31.12.2018

Lening gebouwen zendingslocaties 2007 € 379.189  €      379.189  €                -    €                -   € 379.189

Lening Stichting Huisvesting Ukraine 

Commissie Foundenin Hattem 

31-12-2018 31-12-2017

Totaal reserves en fondsen geconsolideerd  €                            1.337.805  €                            1.217.113 

Totaal reserves en fondsen enkelvoudig  €                            1.337.805  €                            1.217.113 

Verschil  €                                             -  €                                             - 

Aansluitingsverschil:

Overige reserve Stichting Huisvesting 

Ukraine Commissie Foundenin Hattem

 €                                             -  €                                             - 

Totaal aansluitingsverschil  €                                             -  €                                             - 

Aansluitingsoverzicht reserves en fondsen 
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F.6.1.2 Aansluitingsoverzicht saldo van baten en lasten 

De verschillen tussen het saldo in de enkelvoudige staat van baten en lasten en de geconsolideerde staat van 
baten en lasten worden in onderstaand aansluitingsoverzicht toegelicht: 

 

 

 

 

  

2018 2017

Totaal saldo van baten en lasten 

geconsolideerd

 €                                120.691  €                                    8.177 

Totaal saldo van baten en lasten enkelvoudig  €                                120.691  €                                    8.177 

Verschil  €                                             -  €                                             - 

Aansluitingsverschil:

Saldo van baten en lasten Stichting 

Huisvesting Ukraine Commissie Foundenin 

Hattem

 €                                             -  €                                             - 

Totaal aansluitingsverschil  €                                             -  €                                             - 

Aansluitingsoverzicht saldo baten en lasten
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