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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, 
vertegenwoordigd 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 2019.  
 
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 

U staat op het punt het jaarverslag van de Stichting Oekraïne Zending te lezen. 

Met dit verslag heeft u een beeld hoe de stichting is gevaren in 2019. 

U treft ook de jaarrekening aan, en hiermee wil de stichting voldoen aan de wettelijke 

verantwoordingsvoorschriften. 

 

Verantwoording afleggen, dat doen we graag en niet alleen omdat het moet, maar vooral 

omdat we naar de deelnemende kerken transparant willen zijn en hun inzicht willen 

geven. 

Een jaarrekening lijkt soms taaie materie, maar bedenk dat achter elk cijfer een verhaal schuilgaat. Een 

financiële besteding is ooit als noodzaak opgekomen, er is over besloten, het is aangewend, er is over 

gerapporteerd. Zo bezien ligt in een jaarrekening een hele historie vast. 

2019 voelt aan als een overgangsjaar, nu de uitgezonden families repatrieerden en de kerken in Nederland en 

Oekraïne vormgeven aan de relaties voor de toekomst.  

Het bestuur en alle bij Oz betrokkenen doen hun werk in de overtuiging dat hiermee de verbreiding van de 

goede boodschap gediend wordt, in het vertrouwen dat Gods zegen erop rust. 

 

Namens het bestuur, 

Wouter Pansier,  

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

De laatst uitgezonden echtparen voor Oekraïne Zending zijn in 2019 weer teruggekeerd naar hun thuisland. Links op de foto Cor en 

Joke Harryvan. Zij keerden in juni 2019 terug naar Nederland. Rechts op de foto Erik en Tineke van Alten. Zij zijn begin november 2019 

vertrokken naar Zuid-Afrika. 
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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 2019 ondersteuning verleend aan; 

- 7 lokale gemeenten behorend tot de UERC 
- 4 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 Verre Naasten. De betekenis is dat in samenwerking 
het tijdschrift Naast (4x p/jr.) en Oekraïne Zending, de regionale uitgave van Naast (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. 
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Interne en externe relaties Oekraïne Zending    

 

Onderstaande overzichten geven schematisch weer hoe de lijnen van Oz   met de interne en externe relaties in Nederland en 

Oekraïne. Het schema rechts geeft een overzicht van de 7 UERC-kerken en de 4 kerkplantingen in Oekraïne en hun voorgangers. 

In 2019 studeerde Oleksyi Blyzhnyuk af aan de TU in Kampen en keerde in september 2019 terug naar Oekraïne. Even later 

begon hij een kerkplanting in Hola Prystan met als moederkerk Tavrieske, in het zuiden van Oekraïne.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 september 2019: de opening van het nieuwe seminariegebouw met het ERSU-logo bij de ingang.  

Dankbaar voor dit eigen gebouw en de gelden die daarvoor zijn opgebracht door Nederland en Amerika, houdt de president van de 

theologische opleiding, dr. Erik van Alten, een openingsspeech voor studenten en genodigden. Een delegatie van de Oekraïne Zending 

was aanwezig.   



 
 
 

 
 

5 

 

A.2 Oekraïne 
 
A.2.1 Algemene kenschets   
De situatie in het land is goeddeels dezelfde als voorgaande jaren. In het oosten heerst de oorlog, de economie 
gaat slechts langzaam vooruit, energie (gas, elektriciteit) wordt steeds kostbaarder, men is teleurgesteld in het 
westen. Wel lijkt er met de nieuwe president met name onder de jongere generaties meer hoop te zijn op 
betere tijden. 
Een en ander betekent voor Oekraïne Zending dat de noden op indringende wijze onder de aandacht worden 
gebracht. Het betekent ook dat het doel (financiële) onafhankelijkheid niet dichterbij komt. 
 
A.2.2 Meerjarencontract UERC-Oekraïne Zending       
Tijdens de synode van mei 2019 is door de kerken UERC en bestuur 
Oekraïne Zending het meerjarencontract getekend (zie foto). 
Belangrijk element daarin is de materiele ondersteuning die vanuit 
Nederland geboden wordt. De jaarlijkse afbouw met 5% wordt een 
jaar opgeschort om tijd te nemen een andere systematiek te 
ontwerpen. Die moet enerzijds recht doen aan de reële behoeften en 
anderzijds een stimulans houden om selfsupporting te worden. 
De kerken hebben indringend de benarde (materiële) situatie 
aangegeven, mede door de economische situatie in het land. 
 

     
A.2.3 Situatie rond de kerken 
De gemeenten rapporteren dat het werk goede voortgang vindt. 
Iedereen zou graag zien dat de gemeenten meer groeien, maar dat is 
een doelstelling die door verschillende factoren (o.a. Orthodoxe 
familieleden, religieus postcommunistische cultuur) aanzienlijk 
bemoeilijkt wordt.  De gemeenten willen van betekenis zijn voor de 
directe omgeving. Voorbeelden daarvan zijn de cursussen die 
aangeboden worden (Bijbelstudie, Engels, wiskunde, fitness), de 
rolstoelrenovatie te Ruda. 
 
 
A.2.4 Start 4e kerkplanting 
Hola Prystan is een plaats niet ver van Tavrieske. Daar is Oleksyi Blyzhnyuk een nieuw kerkplantingsproject 
gestart per september 2019. 
 
 
A.2.5 Versneld voltooien kerkbouw 
Van de zeven gemeenten in Oekraïne hebben die te Kiev, Stepan, Swaljawa en Rivne een kerkgebouw. De 
andere drie zijn bezig met bouw van een kerkgebouw dat verschillende stadia van voltooiing heeft. Dat hangt 
o.a. samen met de financiering, die goeddeels via giften gaat. 
Het bestuur heeft besloten deze kerkbouwprojecten versneld tot een eind te brengen. Daarmee wordt 
voldaan aan twee verzoeken: a) die van de betreffende kerken en b) die van de kerken in NL die graag een 
vermindering van de reserves Oekraïne Zending zien. 
Het betreft de afbouw van kerken te Chmelnitsky, Tavrieske en Ruda. 
 
 
A.2.6 Beëindiging missionair team 
De families Harryvan en Van Alten vormden het zogeheten missionair team. Cor Harryvan was werkzaam tbv 
de UERC-kerken en dan speciaal de kerkplantingen, Erik van Alten is hoofd staf van het seminarie ERSU. Ze 
hebben gezamenlijk Oekraïne Zending van allerlei adviezen gediend en vormden een verbindingsschakel 
tussen Nederland en Oekraïne. 

Trots laten de voorgangers van de UERC-kerken 

en de voorzitter van Oekraïne Zending de 

getekende overeenkomst zien van het nieuwe 

meerjarencontract 2019-2024. 
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Per september is de familie Harryvan gerepatrieerd en is formeel een einde gekomen aan de uitzending. 
Afgesproken is dat Cor Harryvan nog wel voor coaching en advisering beschikbaar is, voor zover zijn nieuwe 
werkzaamheden in Nederland dat toelaten. 
De familie Van Alten is teruggekeerd naar Zuid-Afrika. Erik blijft voor 50% van zijn werktijd verbonden aan het 
seminarie. 
 
 
A.2.7 Vastgoed 
Oekraïne Zending heeft in Kiev een tweetal vastgoed objecten in bezit: het huis waarin de familie Harryvan 
woonde, en het appartement dat diende als woning voor de familie Van Alten. Beide objecten zijn voor dat 
doel niet meer nodig, en de vraag is dus wat er mee te doen. 
Oekraïne Zending is geadviseerd vooralsnog niet over te gaan tot verkoop. Het bestuur bezint zich op dit 
vraagstuk.  
Om leegstand te voorkomen worden beide objecten wel bewoond. 
 

A.3 ERSU 
In Kiev is gevestigd het seminarie, Evangelical-Reformed Seminary Ukraine (ERSU). Een samenwerking tussen 
de presbyteriaanse kerken en de UERC. Het seminarie is een eigen rechtspersoon. Oekraïne Zending      
sponsort plm. 50% van de kosten en draagt de salariskosten van het hoofd staf Erik van Alten. 
Daarnaast ondersteunt Oekraïne Zending financieel een aantal studenten. 
Een mijlpaal vormde de opening van het nieuwe gebouw. Voorheen werd voor de lesweken een 
accommodatie gehuurd. Het nieuwe gebouw faciliteert de colleges, biedt onderdak aan bibliotheek en 
administratie en heeft slaapaccommodatie voor ca 40 personen. 
 
De feestelijke opening van het nieuwe seminariegebouw te Kiev. Veel genodigden uit het buitenland waren daarbij aanwezig.  
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A.4 The Right Way 

Vlak bij Rivne staat het behandelcentrum The Right Way. Daar wordt aan verslaafden residentiele zorg en 
behandeling geboden en gewezen op de Enige Weg tot echte genezing. 
Oekraïne Zending      ondersteunt deze kliniek. Voorheen samen met Verre Naasten, vanaf 2019 alleen. 
Het centrum kreeg te maken met verscherpte regelgeving van de overheid inzake (brand-)veiligheid. 
Brandwerende deuren, nooduitgangen, aanleg reservoir voor bluswater zijn o.m. de zaken waarvoor in het 
gebouw aanpassingen moesten worden gepleegd. 
In het jaar werd ook duidelijk dat de plannen voor een zogeheten Detoxkliniek voorlopig in de ijskast staan. 
Met de huidige regelgeving en economische situatie is dit niet rendabel te exploiteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.5 Nederland 

Oekraïneweek 
In maart is een Oekraïne week gehouden met daarin een programma waarbij Oekraïense gasten in contact 
werden gebracht met Nederlandse kerken en instituties. Dat zit in activiteiten als 
- Voorgaan in kerkdiensten 
- Bijeenkomsten met ouderen en jongeren (catechisaties) 
- Bezoek theologische universiteit Kampen 
- Overleg tussen bestuur Oekraïne Zending en delegaties UERC en ERSU 
- Bezoek Verre Naasten 
 
Algemene vergadering 
Hoewel Oekraïne Zending een stichting is houdt zij intensief contact met de kerken die haar steunen en legt 
het bestuur verantwoording af, conform de statuten. 

Een werkbezoek TRW 

stond ook in 2019 op het 

programma. Helaas 

werd TRW opnieuw 

geconfronteerd met 

extra kosten voor de 

brandveiligheid. Een 

brandput is aangelegd. 

Wel is het bijgebouw 

klaar gekomen dat voor 

persoonlijke en 

geestelijke gesprekken 

wordt gebruikt.      



 
 
 

 
 

8 

Dat gebeurde in de Algemene Vergadering in november. 
Belangrijke behandelde punten waren naast jaarverslag en -rekening: 

- Gewenste omvang van reserves en beleid daartoe te komen. 
- Versterking van relaties tussen kerken Nederland en Oekraïne. 
- Het vraagstuk van emeritering. 

 
Externe relaties 
Oekraïne Zending participeert in het Landelijk Samenwerkingsverband. De betekenis voor Oekraïne Zending      
is voornamelijk de uitgave van het tijdschrift ‘Naast’. 
Verder neemt Oekraïne Zending deel in de werkgroep Oekraïne van het CPOE (Christelijk Platform Oost-
Europa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Oekraïneweek maart 2019 

Foto 1 – Wasja Pylypenko en 

Erik van Alten bezoeken de 

catechisanten in ’t Harde.  

Foto 2 – Gezellige lunchen 

door de senioren met de 

Oekraïense gasten in 

Veenendaal. 

Foto 3- Kindermiddag met 

Irina Kapsita uit Swaljawa in 

Doesburg. 

Foto 4 – Cor Harryvan geeft 

een lezing voor 

belangstellenden in  Ermelo. 

Foto 5 – een hartelijk weerzien 

tussen vriendinnen: Julia 

Blyzniuk en Mirjam Wubs. Ze 

kennen elkaar van de 

zomerkampen en YouSee 

reizen.  

Foto 6 – Oleg Kutowoi en Misja 

Tarachuk zijn te gast bij de 

jeugd te Zeewolde. Ook hier 

een reünie met de YouSee 

jeugd.  

Foto 7 – De geweldige 

opkomst van ouders, 

grootouders en kinderen op de 

kindermiddag tijdens de 

Oekraïneweek in Veenendaal.  

 

1 

2 

3 

7 

4 

5 

6 
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A.6 Financieel beleid  

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

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

ruimte aangehouden voor toekomstig nieuw beleid.  

In het verslagjaar is beleid ontwikkeld te komen tot verlaging van de reserves tot het niveau dat wenselijk 

wordt geacht. Dat resulteerde in besluiten de kerkbouw versneld te financieren en het quotum voor de kerken 

te verlagen. 

 

A.7 Risico’s 

Oekraïne Zending 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. 
Het effect van het Coronavirus in 2020 is geweest dat de er enkele reizen van het bestuur en de ds. naar 
Oekraïne niet zijn doorgegaan. Het effect op de bevolking van Oekraïne is veel groter. De gevolgen van het 
Coronavirus hebben in 2020 nog geen merkbaar nadelig effect op de omzet, die bestaat uit de vaste bijdrage 
van de kerken en giften. 
 

A.8 Maatschappelijke aspecten van ondernemen  

Oekraïne Zending 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 Oekraïne Zending hier terughoudend in. Bestuurskosten worden ook laag gehouden door 

leden bestuur en RvT geen bezoldiging toe te kennen, ook geen vrijwilligersvergoeding. Alleen daadwerkelijk 

gemaakte onkosten worden vergoed. 
 

Opgesteld namens en vastgesteld door het bestuur op 11 september 2020 

Wouter Pansier, voorzitter 

 

 

  

In oktober 2019 was de familie Van Alten in Nederland om afscheid van hun uitzendgemeente Barneveld te nemen. Een mooie 

gelegenheid om ook afscheid te nemen van een aantal ex-uitgezonden echtparen. Met deze bijeenkomst markeerde Oekraïne 

Zending symbolisch het einde van het tijdperk van uitgezonden zendelingen. De UERC-kerken met hun churchplants hebben een grote 

mate van zelfstandigheid verkregen. Samen met de leden (en hun partners) van het bestuur, de Raad van Toezicht en de afdeling 

Visie & Strategie werd in Elburg een groepsfoto gemaakt.    
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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 Aftredend 

Jan Mul Nov 2018 Nov 2021 2e Secretaris 

Lucius de Graaff Nov 2019 Nov 2023 2e Vicevoorzitter 

 

B.2 Vergaderingen 

 
Raad van Toezicht  

De RvT heeft in 2019 3 keer officieel vergaderd. 

 

RvT – Bestuur 

De RvT heeft in 2019 samen met het bestuur 4 keer vergaderd onder voorzitterschap van de voorzitter van de 

Raad van Toezicht. 

Daarnaast is er een aantal keer uitvoerig contact geweest tussen de voorzitter van de RvT en de voorzitter van 

de Stichting Oekraïne Zending. 

 

De belangrijkste bespreekpunten zijn hieronder verder beschreven. 

 

B.3 Belangrijkste zaken 

 
Samenstelling bestuur 
Ook 2019 werd – net als 2018 – gekenmerkt door wisselingen in het bestuur. De secretaris trad af binnen 1 

jaar vanwege persoonlijke omstandigheden. Zij werd opgevolgd door Marianne Heidema, die daarmee haar 

functie binnen het bestuur verwisselde. De ontstane vacature (portefeuille Voorlichting & Communicatie) 

werd direct opgevuld door Jaap Meijer.  

 

Samenstelling bestuur 
De samenwerking tussen bestuur en Raad van Toezicht is ook dit jaar meerdere malen ter sprake geweest en 

blijft de nodige aandacht vragen. In onderling overleg blijven we gezamenlijk zoeken naar verbeterpunten. 

 

Beleidsplan 2020 – 2024 

De concretisering van het beleidsplan voor de periode 2020-2024 – als er geen uitgezondenen meer in 

Oekraïne zijn – is meerdere malen besproken met het bestuur.  

Onder andere de volgende onderwerpen: 

- De invulling van een partnerrelatie op lokaal niveau (directe relatie tussen een (of meerdere) gemeente(n) 

in Nederland met een gemeente/churchplant in Oekraïne);  

- Een mogelijke pensioenregeling voor predikanten en medewerkers in Oekraïne, n.a.v. een vraag vanuit de 

Oekraïne; hierover is nog geen besluit genomen; het bestuur is gevraagd dit verder te bestuderen en zo 

mogelijk met een voorstel te komen. 
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Stichting Huisvesting 
Hierin is geen verandering gekomen ten opzichte van 2018, met dien verstande dat de panden niet meer in 
gebruik zijn door de uitgezondenen en nu (tijdelijk) worden verhuurd. 
 
Jaarstukken 
Het vaststellen van het jaarverslag en de financiële jaarstukken, alsmede de begroting, hebben de nodige 

aandacht gevergd, mee door de inwerkperiode van de nieuwe penningmeester. 

Na de zomer heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening in een gezamenlijke vergadering met het Bestuur en 

Accountant besproken. 

 

Financiën 
Gezien het feit dat beide uitgezonden echtparen in 2019 Oekraïne verlaten en er geen opvolging van buiten 

Oekraïne voorzien is, is het bestuur nadrukkelijk gevraagd meerdere scenario’s aan de achterban voor te 

leggen met betrekking tot de periode daarna, waaronder ook het quotum. 

 

B.4 Bezoeken aan werkveld 

In september 2019 was de Raad van Toezicht met 3 van de 4 leden vertegenwoordigd bij de officiële opening 

van het seminarie gebouw in Kiev. Dit was een bijzondere mijlpaal om mee te vieren. 

 

B.5 Afscheid families Harryvan en Van Alten 

Samen met het bestuur, commissieleden en andere genodigden is op 19 oktober 2019 in informele setting 

afscheid genomen van de beide uitgezonden gezinnen: familie Harryvan – repatriërend naar Nederland – en 

familie Van Alten – repatriërend naar Zuid-Afrika (nog 2 jaar voor 50% in dienst van Oekraïne Zending). 

 

B.6 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. 

Onder andere is gesproken over de hoogte van het quotum – ook in het licht van de reserves van de stichting, 

gemeenten die mogelijk uit de achterban willen stappen, en de partnerrelatie (zie hierboven bij B.3). 

Op deze vergadering is gemeld dat Pim de Wilde aftredend is als lid van de Raad van Toezicht. Op dat moment 

was er nog geen nieuwe kandidaat, ondanks dat diverse personen benaderd zijn. Zolang er nog geen opvolger 

is, blijft Pim de Wilde zijn financiële taken zoveel mogelijk waarnemen. 

Opgesteld namens en vastgesteld door de Raad van Toezicht 

11 september 2020 

Jan Mul, secretaris  

  

Leden van Raad van Toezicht doen mee in de 

bespreking van het nieuwe bestuursbeleid. 

Linksboven, RvT penningmeester Pim de Wilde, en 

rechtsonder RvT vicevoorzitter ds. Lucius de Graaff. 

Samen in brainsessie met Cor van den Berg (V&S) 

en ds. Piet Houtman (notulist van bestuur).  
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C | BESTUURSVERSLAG STICHTING HUISVESTING OEKRAÏNE 

 
In de jaarrekening is dit jaarverslag 2019 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 april 2020 

 

D | BEZETTING BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 

 

D.1 Bestuur, eind 2019 

 

Naam       Woonplaats  Functie     
Wouter Pansier      Ermelo   Voorzitter, V&C Redactie Magazine Naast|Regio OZ    
Marianne Heidema     Ermelo   Secretaris, V&C, Redactie Magazine Naast|Regio OZ    
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) 
Jaap Meijer         Barneveld  Voorzitter Voorlichting & Communicatie (V&C),  

en Social Media (website, Facebook) 
Toegevoegd aan het bestuur: 
Bert Haaksema   Hattem   Boekhouder 
Ds. Piet Houtman      Barneveld  Notulist 
 

D.2 Raad van Toezicht, eind 2019 

 

Naam       Woonplaats  Functie 
Rients Boiten   Putten   Voorzitter 
Jan Mul    Veenendaal-Oost Secretaris 
Pim de Wilde   Apeldoorn-Centrum Financiën (vacature) 
Ds. Lucius de Graaff  Heerde   Vicevoorzitter 
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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 Als aanduiding van de Stichting Oekraïne Zending       

UC Ukraine Commissie als (oude) aanduiding van het bestuur 

UERC Ukraine Evangelical Reformed Churches 

 

 

Het was even behelpen tijdens de lunch in het lokaal waar de UERC-synode van 

mei 2019 in Chmelnitsky werd gehouden, maar dat leverde dan ook een paar 

mooie plaatjes op. Prominent in beeld foto linksboven: ds. Herman Panko van 

Chmelnitsky, linksonder: Misja Michailov van Tavrieske met ds. Cor Harryvan  

daarachter en rechts: ds. Wasja Pylypenko uit Rivne en Stephan.  
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E | GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

 

E.1 Geconsolideerde balans  

  
Na verwerking voorstel resultaatbestemming. 

 
 

 

 

 

ACTIVA Balans per 31-12-2019 Balans per 31-12-2018

Materiële vaste activa

Gebouwen E.4.01  €                               379.189  €                               379.189 

Vervoermiddelen E.4.02  €                                             -  €                                    6.993 

Inventaris Nederland en zendingslocaties E.4.03  €                                    1.388  €                                    1.828 

Totaal materiële vaste activa  €                               380.578  €                               388.010 

Financiële vaste activa

Leningen ten gunste van Seminarie E.4.04  €                               366.000  €                               337.200 

Totaal vaste activa  €                               746.578  €                               725.210 

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa E.4.05/6  €                                  83.902  €                               158.485 

Liquide middelen E.4.07  €                               485.386  €                               603.209 

Totaal vlottende activa  €                               569.288  €                               761.694 

TOTAAL ACTIVA  €                           1.315.866  €                           1.486.904 

PASSIVA  Balans per 31-12-2019  Balans per 31-12-2018 

Reserves en Fondsen

Reserves

Continuïteitsreserves E.4.08  €                                             -  €                                 20.000 

Bestemmingsreserves E.4.08  €                               746.577  €                               744.318 

Overige reserves binnen Oekraine E.4.08  €                                 36.591  €                                    7.251 

Overige  reserves E.4.08  €                               415.633  €                               498.555 

Totaal reserves  €                           1.198.801  €                           1.270.125 

Fondsen

Bestemmingsfondsen E.4.09  €                                 71.732  €                                 67.680 

Totaal fondsen  €                                 71.732  €                                 67.680 

Totaal reserves en fondsen  €                           1.270.534  €                           1.337.805 

Voorzieningen

Voorzieningen E.4.10  €                                             - 

Totaal voorzieningen  €                                             -  €                                             - 

Kortlopende schulden

Schulden korte termijn E.4.11  €                                             -  €                                 84.187 

Overlopende passiva E.4.12  €                                 45.332  €                                 64.912 

Totaal kortlopende schulden  €                                 45.332  €                               149.099 

TOTAAL PASSIVA  €                           1.315.866  €                           1.486.904 
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E.2 Geconsolideerde staat van Baten en Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BATEN Werkelijk  2019 Begroot  2019 Werkelijk  2018

Particulieren, alleen donaties en giften  €                         4.221  €                      76.500  €                    118.862 

Kerken  €                    415.289  €                    381.269  €                    447.855 

Andere fondswervende organisaties  €                            671  €                                  -  €                      24.762 

Som van de geworven baten  €                    420.181  €                    457.769  €                    591.479 

Baten als tegenprestatie voor diensten aan VN_LSV  €                      41.988  €                      43.005  €                      42.765 

Som van de baten  €                    462.169  €                    500.774  €                    634.244 

LASTEN Werkelijk  2019 Begroot  2019 Werkelijk  2018

Besteed aan doelstellingen:

UERC  €                      97.446  €                    100.157  €                    102.208 

Seminarie  €                    134.259  €                    143.708  €                    145.595 

Churchplants  €                      76.401  €                      59.577  €                      83.452 

Projekten  €                    135.036  €                    171.804  €                    104.506 

Totaal besteed aan doelstellingen  €                    443.142  €                    475.245  €                    435.761 

Wervingskosten  €                      57.201  €                      75.715  €                      58.594 

Kosten beheer en administratie  €                      32.102  €                      26.100  €                      20.652 

Som van de lasten  €                    532.446  €                    577.060  €                    515.007 

Saldo financiële baten en lasten  €                       -3.006  €                            200  €                       -1.453 

Saldo overige baten en lasten  €                                  - 

Saldo van baten en lasten:  €                     -67.271  €                     -76.486  €                    120.691 

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  €                     -20.000  €                  -158.157 

Bestemmingsreserves  €                         2.259  €                      32.573 

Mutatie overige reserves  €                     -53.582  €                    223.710 

Bestemmingsfondsen  €                         4.052  €                      22.565 

 €                     -67.271  €                                  -  €                    120.691 
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E.3 Algemene Toelichting 

 

E.3.1 Consolidatie 

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Stichting Oz (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 Oekraïnezending te Gemeente Hattem; 
Stichting Huisvesting Ukraine Commissie Founded in Hattem te Hattem. 
 

E.3.1.1 Doelstelling geconsolideerde stichtingen 

 
Stichting Oekraïne Zending 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 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. 
 

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.  



 
 
 

 
 

17 

 

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 tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 
de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. De gebouwen zijn in 2019 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 van dr. Van Alten komen voor rekening van het 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 restwaarde van de panden is bereikt daarom zijn er geen afschrijvingen geweest in 
het boekjaar.  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouw Tolstoi 13, appartement 3, Kiev 

Het appartement is in augustus 1995 gekocht en in 1996 verbouwd.  
Het pand wordt verhuurd.  
 

Gebouw Dobri Put 51, Kiev 

Het pand, een vrijstaand woonhuis plus bijgebouwen en ommuurde tuin, is in 1998 gekocht. Het pand wordt 
verhuurd. 
 
De gebouwen te Kiev zijn juridisch eigendom van de Stichting Huisvesting Ukraine Commissie Founded in 
Hattem, gevestigd te Hattem. 

Gebouwen Jaar van Aanschaf- Boekwaarde Investering Boekwaarde

aanschaf waarde 31-12-2018 2019 31-12-2019

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 oktober 2019 USD waarde\ koers € 0,89286 € 0,89286

Zendingslocatie Tolstoi  €      294.643  €       330.357 

Zendingslocatie Dobri Put  €      160.714  €       178.571 

 €      455.357  €       508.929 

330.000 - 370.000 $ 

180.000- 200.000 $

De minimale taxatiewaarde is hoger dan de boekwaarde, dus geen reden voor afwaarderen. 

De euro/grivne verhouding is na taxatie niet veel gewijzigd. De panden worden ultimo 2019 

verhuurd. Er zijn geen verkoopplannen.

De woonhuizen- in eigendom van de Oekraïne Zending- worden bewoond zolang het bestuur nog geen andere bestemming daar 

voor heeft .  
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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.  
 
 
 
 

 

Op zondag 15 

september een 

feestelijke eredienst in 

de kerk van Kiev.  

Tijdens dit moment 

werden nieuwe 

ambtsdragers 

ingezegend.       

Vervoermiddelen Jaar van Aanschaf- Boekwaarde Desinvestering Afschrijving Boekwaarde

aanschaf waarde 31-12-2018 2019 2019 31-12-2019

Zendingslocatie Tolstoi 2015  €     32.275  €             6.993  €                   -538  €          6.455  €                      - 

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

Totalen per balansdatum 52.838€      6.993€              -538€                    6.455€           -€                       

Inventaris Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde

31-12-2018 2019 2019 31-12-2019

Voorlichting – NL  €                      -  €                  -  €                   -  €                    - 

Zendingslocaties Oekraïne  €             1.828  €                  -  €             440  €           1.388 

Totalen per balansdatum  €             1.828  €                  -  €             440  €           1.388 

Aanschafwaarde beginwaarde toename afname eindwaarde

Voorlichting – NL  €             4.193  €                  -  €                   -  €           4.193 

Zendingslocaties Oekraïne  €             8.795  €                  -  €                   -  €           8.795 

Totalen per balansdatum  €           12.988  €                  -  €                   -  €         12.988 
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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 en 2019 verstrekt en wordt ingaande 2021 in drie jaarlijkse termijnen 

afgelost na verkoop van het appartement Palupanova te Kiev. 

Beide leningen zijn renteloos. 

De leningen zijn verstrekt in het kader van de doelstelling van stichting Oekraïnezending 

 

E.4.05 Vorderingen 

De vorderingen per balansdatum zijn inbaar. Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet nodig geacht.  
 
De bedragen zijn als volgt te specificeren: 

 
 
 

E.4.06 Overlopende activa   

 
 

 

 

 

 

 

 

Leningen Seminarie Jaar van Start- Boekwaarde Investering Aflossingen Boekwaarde

aanschaf waarde 31-12-2018 2019 2019 31-12-2019

Lening Seminarie gebouw-1 2017  €     300.000  €      280.000  €                  -  €       20.000  €       260.000 

Lening Seminarie gebouw-2 2018  €       57.200  €        57.200  €       48.800  €                  -  €       106.000 

Totalen per balansdatum  €     357.200  €      337.200  €       48.800  €       20.000  €       366.000 

Vorderingen 31-12-2019 31-12-2018

Nog te ontvangen quota  €     66.455  €     40.293 

Verkoop vervoermiddelen  €     12.040  €                - 

Ziektekostenpremie AON  €           574  €                - 

Legaat  €                -  €   104.893 

VN inzake TRW  €                -  €     12.600 

Ketel Chelmnitz  €                -  €           468 

Voorschot stipendia  €       2.621  €           221 

Totalen per balansdatum  €     81.690  €   158.474 

Transitoria debet 31-12-2019 31-12-2018

Vooruitbetaalde reiskosten  €       1.203  €                - 

Vooruitbetaalde studiekosten  €       1.000  €                - 

Overlopende rente  €                9  €             11 

Totaal per balansdatum  €       2.212  €             11 
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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 31-12-19 31-12-18

Rabobank IJsseldelta, rekening couranten  €     448.188  €     587.363 

Kasgelden  €             607  €          8.594 

Liquide middelen vanuit Nederland beschikbaar  €      448.795  €      595.957 

Rabobank IJsseldelta, rekening couranten, te gebruiken in Oekraïne  €        36.591  €          7.251 

Totalen per balansdatum  €      485.386  €      603.209 

Het saldo is opgebouwd uit 31-12-19 31-12-18

Continuiteitsreserve (zie E.4.08)  €                   -  €        20.000 

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

Algemene reserve (zie E.4.08)  €      463.971  €      505.806 

Fondsen (zie E.4.09)  €        71.732  €        67.680 

Werkkapitaal in kas  €      -50.317  €         -9.386 

Totaal  €      485.386  €      603.209 

Een predikantenoverzicht 

van de 7 zelfstandige 

UERC-kerken in Oekraïne.  
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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 

 
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 komende jaren is er in 2014 een continuïteitsreserve opgenomen 
t.l.v. de algemene reserve, voor eventuele niet ontvangen quota. Het resterend saldo is vrijgevallen in 2019. 
Het bestuur blijft in gesprek met de desbetreffende kerken.  
 

Bestemmingsreserves 

 

Kerkafbouwproject 

Dit betreft de reserve om enkele projecten betreffende afbouw van kerken te kunnen doen. In 2019 is 
gedoteerd aan de gemeenten in Tavrieske en Ruda, waarna het saldo van deze reserve nihil is. 
 
Financiering activa bedrijfsvoering 

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; 

Reserves Stand

31-12-2018

Dotatie    

2019

Onttrekking 

2019

tlv 

resultaat/

alg. reserve

Totaal 

mutaties

Stand

31-12-2019

Continuïteitsreserves

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

 €       20.000  €                -  €      -20.000  €                   -  €      -20.000  €                   - 

Bestemmingsreserves

Kerk afbouwproject  €       19.108  €             60  €                   -  €      -19.168  €      -19.108  €                   - 

Financiering activa bedrijfsvoering  €     725.210  €                -  €                   -  €        21.367  €        21.367  €     746.577 

 €     744.318  €             60  €                   -  €          2.199  €          2.259  €     746.577 

Overige reserves

Algemene reserve  €     505.806  €   -35.915  €     145.866  €    -151.786  €      -41.835  €     463.971 

TOTAAL RESERVES  € 1.270.125  €   -35.855  €     125.866  €    -149.587  €      -59.576  € 1.210.548 
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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         
€ 343.000. 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 2019 bedraagt deze bandbreedte 
€ 118.000 en € 125.000.  
In de komende jaren wordt de algemene reserve verder verlaagd door een begroot negatief saldo van baten 
en lasten.  
 

  

Het project Baby Sun is een project voor kinderen met een verstandelijke 

beperking. Met speciale programma’s worden hun allerlei vaardigheden 

bijgebracht. Links huishoudelijke taken, zoals stoffen en de was doen, onder: 

trots tonen de kinderen de resultaten van de baklessen.  

De giften voor dit project komen via particulieren en de website binnen.  
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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

31-12-2018

Dotatie    

2019

Onttrekking 

2019

tlv 

resultaat/

alg. reserve

Totaal 

mutaties

Stand

31-12-2019

Kerstpakketten (alle)  €                   -  €           374  €        -2.500 2.126€            €                   -  €                   - 

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

Bestemmingsfonds Churchplants  €                   -  €           170  €      -19.545  €        19.375  €                   -  €                   - 

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

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

Bestemmingsfonds Gebouw Seminarie  €                   -  €     11.712  €      -40.142 28.430€          €                   -  €                   - 

Bestemmingsfonds The Right Way (Streetfood 4000)  €                   -  €           611  €      -12.600  €        11.989  €                   -  €                   - 

Ondersteuning studenten  €          2.939  €     15.146  €      -20.710  €          2.625  €        -2.939  €                   - 

Conferenties jeugd/UERC  €                   -  €                - -2.343€          €          2.343  €                   -  €                   - 

Zomerkamp,gezinskamp  €                   -  €       1.123  €        -4.638  €          3.515  €                   -  €                   - 

Churchplant Sarny  €                   -  €                - -2.400€         2.400€            €                   -  €                   - 

Huisvesting Travieske  €          1.527  €                -  €        -4.850 13.473€          €          8.623  €       10.150 

Huisvesting Swaljawa  €                   -  €           372  €                   - -€                     €              372  €             372 

Huisvesting Ruda  €                   -  €       2.106  €        -9.950 7.844€            €                   -  €                   - 

Chmelnitsky (rolstoelen)  €          7.125  €           801  €                   - -€                     €              801  €          7.926 

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

Leren geloven drs C bijl  €             932  €             50  €                   - -€                     €                50  €             982 

Van Houweling vertaling Boek Apostelen  €          5.252  €       1.000  €                   - -€                     €          1.000  €          6.252 

Kerkmuur Chmelnitsky  €          3.449  €       1.000  €                   - -€                     €          1.000  €          4.449 

Kom up for down  €          2.507  €           500  €        -3.000 -€                     €        -2.500  €                  7 

Noodhulp Oekraine  €          2.584  €             50  €        -1.390 106€                €        -1.234  €          1.350 

Bestemmingsfonds verwarming kerk Rivne  €                   -  €           840  €                   - -840€              €                   -  €                   - 

Bestemmingsfonds ouderenhulp Rivne  €             621  €                -  €        -1.800 1.179€            €            -621  €                   - 

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

TOTAAL FONDSEN  €       67.680  €     35.855  €    -125.866  €        94.063  €          4.052  €       71.732 
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Bestemmingsfonds projecten Facilitaire Hulp 

 

• Kerstpakketten. Wegens tekort aan giften wordt dit jaarlijks aangevuld uit quota 

• Diverse vertaalprojecten. 

• Churchplants. Giften aangevuld met quota. 

• Fesenko. 
Op 19 maart 2003 heeft de Stichting Oz   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 is in 2019 in gebruik genomen. Uitgaven uitstijgend 
boven de giften zijn ten laste van het resultaat en overige reserves gekomen. 

• 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. 

• Churchplant Sarny. 

• Huisvesting Tavrieske.  

• Huisvesting Ruda. Is bedoeld voor kerkbouw Ruda.  

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

• Gevangeniswerk. Er zijn in 2019 geen bijdragen gevraagd.  

• Leren geloven. Er is in 2019 geen activiteit geweest, wacht op afronden.  

• Van Houweling. Er is in 2019 geen activiteit geweest, wacht op afronden. 

• Kerkmuur Chmelnitsky. De bedragen worden in 2020 afgedragen 

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

• Noodhulp Oekraïne. 

• Verwarming kerk Rivne. Project is afgerond. 

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

• Kiev jeugdhonk. De gift is in 2019 bestemd. 
 

  

De liturgietafel in de kerk te Kiev is versierd met 

kleurige tulpen uit Nederland.  
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E.4.11 Schulden op korte termijn 

 
 

E.4.12 Overlopende passiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schulden Kort 31-12-2019 31-12-2018

Buitenlandtoeslagen zendelingen

Stand begin boekjaar  €        84.187  €        73.164 

Dotatie per saldo  €      -84.187  €        11.023 

Totaal per balansdatum  €                   -  €        84.187 

Overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

Projecten  €                   -  €                   - 

Vakantiegeld predikanten  €          2.679  €          2.679 

Accountant  €        16.000  €        12.500 

Aon te ontv fact bestuursverzekering  €                69  €          1.521 

Te veel geïnde bijdrage Verre Naasten LSV  €        11.747  €        25.685 

Van Alten  €                   -  €        15.500 

Salariskosten  €        10.206  €          3.230 

Pensioenpremie  €          2.722  €          3.266 

Kinderbijslag Harryvan  €              531  €              531 

Overigen  €          1.378  €                   - 

Totaal per balansdatum  €        45.332  €        64.912 

Oekraïense meisjes in traditionele 

Oekraïense kledij zingen in een 

winkelcentrum voor een goed doel. 
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E.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 

E.5.1 Contract UERC 

 
Stichting Oekraïnezending is een verplichting aangegaan in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst 
met de gemeenten van de UERC. 
 
In 2019 is tussen de Stichting Oekraïne Zending  en de kerken van de UERC een nieuw 
samenwerkingsovereenkomst getekend, geldig tot en met 2023.  
Voor 2020 zijn de begrote kosten € 47.300.  
 

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 2020 zijn de begrote kosten € 31.000. 

 

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 2020 zijn de verplichtingen die per saldo uit deze overeenkomsten 
voortvloeien begroot op € 21.900.  
 

E.5.4 Contract The Right Way 

De Stichting Oz heeft De Verre Naasten zich verplicht tot bijdragen aan het project “The Right Way” voor 
verslaafdenzorg in Rivne. De kosten werden tot en met 2018 door Oekraïne zending en Verre Naasten ieder 
voor 50% gedragen. De begrote kosten voor 2020 zijn € 12.600.    
 

 

 

Het project The Right Way werd tot 

eind 2018 financieel ondersteund 

door de Stichting Oekraïne Zending 

en Verre Naasten. In 2019 werd 

Oekraïne Zending alleen 

verantwoordelijk voor de financiele 

ondersteuning.  

 
 

E.5.5 Contracten met VSE 

De thuiskerken Lelystad en Hattem, van de uitgezonden zendeling Harryvan en 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 Oz   verplicht de 
hieruit voortvloeiende bijdragen te voldoen aan de VSE. De begrote kosten voor 2020 zijn € 13.060. 
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E.5.6 Magazine Naast en regionale uitgave bij Naast: magazine 

Oekraïne Zending     

Met de komst van het Landelijk Samenwerkings Verband (LSV) is een 
nieuw contract voor het zendingsblad Naast 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. Lay-out, drukwerk en verzending van de magazines is via Verre 
Naasten wel uitbesteed aan een extern bedrijf.  
 
 
 

 

 

 

 

 

E.5.7 Gebeurtenissen na balansdatum 

Het effect van het Coronavirus in 2020 is geweest dat de er enkele reizen van het bestuur en de ds. naar 
Oekraïne niet zijn doorgegaan. Het effect op de bevolking van Oekraïne is veel groter. De gevolgen van het 
Coronavirus hebben in 2020 nog geen merkbaar nadelig effect op de baten, die bestaat uit de vaste bijdrage 
van de kerken en giften. Gezien de solvabiliteit en liquiditeit van de stichting verwachtten wij geen problemen 
in de continuïteit van de activiteiten van de stichting. Hoewel wij dergelijke effecten op korte termijn niet 
verwachten, kunnen wij door de onzekerheid over hoe lang de gevolgen van het Coronavirus aanhouden, niet 
uitsluiten dat wij op termijn mogelijk toch met nadelige effecten van de gevolgen van het Coronavirus zullen 
worden geconfronteerd. 
 
  

Het bestuur zorgt zelf voor alle redactionele bijdragen en 
foto’s voor de regionale uitgaven, Verre Naasten doet de 
eindredactie, het bureau Novente verzorgd de lay-out. 
Hiernaast de cover van het najaarsnummer van 2019. 
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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  

2019

Begroot  

2019

Werkelijk  

2018

Eigen fondsenwerving

Bijdragen kerken (quota) E.6.01  €      375.751  €      381.269  €      413.024 

Giften/legaten E.6.02  €        44.430  €        76.500  €      157.693 

Netto baten  €      420.181  €      457.769  €      570.717 

Totaal eigen fondsenwerving  €      420.181  €      457.769  €      570.717 

Bijdragen derden E.6.03  €                   -  €                   -  €        20.762 

Totaal eigen/extern fondsenwerving  €      420.181  €      457.769  €      591.479 

Fondswerving tbv LSV/DVN E.6.04  €        41.988  €        43.005  €        42.765 

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING  €      462.169  €      500.774  €      634.244 

LASTEN Werkelijk  

2019

Begroot  

2019

Werkelijk  

2018

Zendingsarbeid in Oekraïne 

Zendingsteam E.6.05  €      171.923  €      199.856  €      214.366 

Uitvoeringskosten in Oekraïne E.6.06  €        22.671  €        39.405  €        20.240 

Structurele facilitaire hulp E.6.07  €      172.969  €      160.780  €      175.646 

Incidentele projecten / hulp E.6.08  €        73.232  €        75.204  €        23.163 

Totaal zendingsarbeid in Oekraϊne  €      440.795  €      475.245  €      433.415 

Voorlichting in Nederland

Directe kosten van voorlichting E.6.09  €        57.201  €        75.715  €        58.594 

Beheer en administratie

Uitvoeringskosten in Nederland E.6.10  €        34.450  €        26.100  €        22.999 

TOTAAL BESTEED AAN DE DOELSTELLING  €      532.446  €      577.060  €      515.008 

Overige baten en lasten E.6.11  €         -3.006  €              200  €         -1.453 

RESULTAAT  €      -67.271  €      -76.486  €      120.690 

Mutatie van: 

Continuïteitsreserve  €      -20.000  €    -158.157 

Bestemmingsreserves  €          2.259  €        32.573 

Mutatie overige reserves  €      -53.582  €      223.710 

Bestemmingsfondsen  €          4.052  €        22.565 

 €      -67.271  €                   -  €      120.691 
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E.6.01 Bijdragen kerken (quota) 

 
 

 

E.6.02 Giften/legaten 

  
 

1)  Zie E.6.03 

 

 

Bijdragen Kerken

Werkelijk Begroting
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2019 2019 2019 2019 2019 2018

Totaal quotum per ziel  €                31  €                31  €                32 

Aantal zielen 12.121 12.299 12.907

Totaal Bijdrage kerken (quotum)  €      375.751  €      381.269  €      375.751  €                 -  €                 -  €      413.024 

Giften-Legaten Werkelijk Begroting
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2019 2019 2019 2019 2019 2018

Giften facilitaire hulp 1)  €        43.589  €        73.500  €        39.538  €                 -  €        4.051  €        50.828 

Giften Churchplant  €              120  €          1.500  €                   -  €                 -  €           120  €          1.200 

Giften Churchplant Sarny  €                50  €                   -  €                   -  €                 -  €              50  €                   - 

Giften The Right Way  €              611  €          1.500  €                   -  €            611  €                 -  €              365 

Gift Kerkbouw Kiev  €                60  €                   -  €                   -  €              60  €                 -  €              406 

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

Totaal  €        44.430  €        76.500  €        39.538  €            671  €        4.221  €      157.693 

Het witgepleisterde kerkje van Rivne 
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 E.6.03 Bijdragen derden 

 

 

 
Contract The Right Way 
Oekraïne Zending zich samen met Verre Naasten verplicht tot bijdragen aan het project The Right Way voor 
verslaafdenzorg in Rivne. De kosten werden tot en met 2018 door Oekraïne Zending  en Verre Naasten ieder 
voor 50% gedragen.  
 
 
 

Giften facilitaire hulp Werkelijk Begroting
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2019 2019 2019 2019 2019 2018

Giften facilitaire hulp

Ondersteuning studenten  €        15.146  €        21.000  €        15.096  €                 -  €              50  €        21.606 

Conferenties jeugd  €              479  €                   -  €                 -  €           479  €                40 

Zomerkamp  €          1.123  p.m.  €          1.073  €                 -  €              50  €          1.059 

Kerstpakketten  €              374  p.m.  €              374  €                 -  €                 -  €              684 

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

Kiev Jeugdhonk  €                   -  p.m.  €                   -  €                 -  €                 -  €              500 
Huisvesting kerkgebouw Tavrieske  €                   -  p.m.  €                   -  €                 -  €                 -  €          2.211 
Huisvesting kerkgebouw Swaljawa  €              372  p.m.  €                   -  €                 -  €           372  €                   - 
Huisvesting kerkgebouw Ruda  €          2.106  p.m.  €          1.606  €                 -  €           500  €          4.873 

Rolstoelen Ruda  €              801  p.m.  €              801  €                 -  €                 -  €          5.884 

Leren Geloven  €                50  p.m.  €                   -  €                 -  €              50  €              125 

van Houwelingen vertaling  €          1.000  p.m.  €                   -  €                 -  €        1.000  €                   - 

Vervolg Kerkmuur Chmelnitsky  €          1.000  p.m.  €                   -  €                 -  €        1.000  €          1.750 

Kom up for down  €              500  p.m.  €                   -  €                 -  €           500  €          3.091 

Noodhulp Oekraïne  €                50  p.m.  €                   -  €                 -  €              50  €              500 

Heating project Rivne  €              840  p.m.  €              840  €                 -  €                 -  €              700 

Seminarie  €        11.712  p.m.  €        11.712  €                 -  €                 -  €              380 

Giften zonder directe bestemming  €          8.036  €        52.500  €          8.036  €                 -  €                 -  €          5.986 

Totaal Giften-facilitaire hulp  €        43.589  €        73.500  €        39.538  €                 -  €        4.051  €        50.828 

Bijdragen derden Werkelijk Begroting
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2019 2019 2019 2019 2019 2018

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

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

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

 

 

E.6.05 Missionair Team  

 

Missionair Team 

De lasten inzake traktementen zijn gedaald en bijbehorende kosten zijn gedaald omdat de families Harryvan 

en Van Alten (gedeeltelijk) gerepatrieerd zijn. Per september is de familie Harryvan gerepatrieerd en is formeel 

een einde gekomen aan de uitzending. Afgesproken is dat Cor Harryvan nog wel voor coaching en advisering 

beschikbaar is, voor zover zijn nieuwe werkzaamheden in Nederland dat toelaten. De familie Van Alten is 

teruggekeerd naar Zuid-Afrika. Erik blijft voor 50% van zijn werktijd verbonden aan het seminarie. 
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2019 2019 2019 2019 2019 2018

Ontvangen van Kerken voor LSV /DVN  €        41.988  €        43.005  €        41.988  €                 -  €                 -  €        42.765 

Totaal baten als tegenprestatie 

voor de inzameling van quota 
 €        41.988  €        43.005  €        41.988  €                 -  €                 -  €        42.765 

MT kosten Werkelijk Begroting Werkelijk

2019 2019 2018

Traktementen  €      105.112  €      116.657  €      111.823 

Bijdrage emeritering (VSE)  €        18.844  €        18.199  €        21.107 

Buitenlandtoeslagen  €          4.022  €          4.100  €        11.023 

Premies volksverzekeringen  €                   -  €                   -  €              311 

Ziektekosten(verzekeringen)  €        10.734  €        10.000  €        13.728 

Arbeidsongeschiktheid  €          1.826  €          1.800  €          1.652 

Kinderbijslag en reiskosten kinderen  €              531  €          1.100  €          2.125 

Internationale school kinderen uitgezondenen  €        10.448  €        19.000  €        20.714 

Studiekosten missionair team en literatuur  €              569  €          2.000  €              442 

Reis- en verblijfskosten  €        11.321  €        12.000  €        16.771 

Kosten vervanging  €          8.516  €        15.000  €        14.669 

Totaal  €      171.923  €      199.856  €      214.366 
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E.6.06 Uitvoeringskosten in Oekraïne 

 

In de afschrijvingskosten zijn de verkoopopbrengsten van beide auto’s verwerkt, er is een boekwinst 

gerealiseerd bij de verkoop naast de afschrijving van 6.455. 

Uitvoeringskosten Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Autokosten  €                5.827  €            2.500  €                4.812 

Afschrijving auto’s  €            -11.380  €            6.455  €                6.455 

Kantoorkosten MT  €                    198  €            1.000  €                    757 

Bankkosten  €                2.167  €            2.500  €                1.565 

Apparatuur / inventaris (incl. afschrijving)  €                    440  €                450  €                    295 

Werk derden (tolken, juristen, vertalers)  €                    122  €            3.500  €                3.094 

Onderhoud gebouwen  €                    223  €            4.000  €                    286 

Opstalverzekeringen  €                2.228  €            2.000  €                1.859 

Huisvestingskosten (verhuizen, makelaar, taxaties e.d.)  €              22.846  €          17.000  €                1.117 

Totaal  €              22.671  €          39.405  €              20.240 
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E.6.07 Structurele hulp 

 

 

Structurele Hulp Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten UERC 1)  €              45.439  €          40.580  €              41.191 

ERSU (exploitatiebijdrage)  €              41.268  €          23.600  €              30.675 

Stipendia studenten ERSU  €              20.710  €          20.000  €              21.521 

Boekengeld dominees UERC  €                         -  €            1.000  €                         - 

Bijdragen andere denominaties / Churchplants  €              24.458  €          27.000  €              22.436 

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

Conferenties en zomerkampen UERC  €                8.494  €          11.000  €                6.460 

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

Schenking lening Seminarie  €              20.000  €          20.000  €              20.000 

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

Totaal  €            172.969  €       160.780  €            175.646 

1) Samenwerkingsovereenkomst gemeenten UERC Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Chmelnitsky  €                7.845  €            6.884  €                7.872 

Stepanj  €                5.808  €            5.182  €                5.100 

Kiev  €              10.129  €            8.583  €                6.633 

Tavrieske/Ridna Ukrainka  €                5.426  €            5.330  €                5.643 

Swaljawa  €                5.691  €            4.832  €                5.249 

Rivne  €                5.029  €            4.315  €                5.449 

Ruda  €                5.511  €            5.454  €                5.245 

Totaal  €              45.439  €          40.580  €              41.191 

1b) CHURCHPLANTS UERC Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Churchplant Zhitomir  €                7.422  €            8.400  €                8.653 

Churchplant Kamjanetsk-Podilski  €              12.123  €          11.136  €              11.383 

Churchplant Sarny  €                2.400  €            2.400  €                2.400 

Churchplant Gola Prystan  €                2.513  €                     -  €                         - 

Churchplant toekomst  €                         -  €            5.064  €                         - 

Totaal  €              24.458  €          27.000  €              22.436 

2) Conferenties en zomerkampen UERC Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2018

Conferentie UERC  €                1.514  €            4.500  €                         - 

Conferentie jeugd  €                2.343  €            2.000  €                1.960 

Zomerkampen  €                4.638  €            4.500  €                4.500 

Totaal  €                8.494  €          11.000  €                6.460 

Investeren in de jeugd. Oekraïne Zending support ook de zomerkampen 

in Oekraïne. Jeugd van de bijbelclubs en zondagsscholen van de UERC-

kerken gaan op zomerkamp.  

Daarnaast wordt er jaarlijks ook een jeugdconferentie gehouden.  

Omdat geografisch de kerken qua afstand ver uit elkaar liggen zijn 

gezamenlijke jeugdactiviteiten in Oekraïne dé momenten van 

ontmoetingen met christen jongeren.   
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E.6.08 Incidentele hulp/ project 

 

  

 

 

 

 

E.6.09 Voorlichting 

 

Incidentele Hulp Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Bouw, aankoop seminarie 40.142€               19.454€               41€                       

Kerkbouwprojecten overige UERC gemeenten 1)
14.800€               20.000€               8.617€                 

Overigen 2)
18.290€               35.750€               14.504€               

Totaal 73.232€               75.204€               23.163€               

1) Kerkbouwprojecten overig UERC gemeenten Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Huisvesting Travieske 4.850€                 p.m. 1.200€                 

Huisvesting Swaljawa -€                          p.m. -€                          

Huisvesting Ruda 9.950€                 20.000€               7.417€                 

TOTAAL 14.800€               20.000€               8.617€                 

2) Overigen Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Kerst-/paaspakketten.  €                2.500  €                2.500  €                2.500 

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

Voedselpakketten ouderen Rivne  €                1.800  €                1.800  €                1.800 

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

Ondersteuning Dima Bintsarovski  €                3.600  p.m.  €                1.493 

Rolstoelen Ruda  €                         -  p.m.  €                         - 

Bijl project  €                6.000  p.m.  €                         - 

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

Noodhulp Oekraine  €                1.390  p.m.  €                    530 

Heating Rivne  €                         -  p.m.  €                         - 

Kerkmuur Chmelnitksy  €                         -  p.m.  €                         1 

Diverse projecten  €                         -  €              31.000  €                5.580 

TOTAAL  €              18.290  €              35.750  €              14.504 

Kosten voorlichting Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

LSV/VN quota facturen  €              41.988  €              42.615  €              42.900 

Kosten Landelijk Samenwerkingsverband  €                    656  €                    600  €                    419 

Bijdrage Naast  €              12.769  €              15.000  €              14.300 

Kosten website / webhosting  €                         -  €                         -  €                         - 

Afschrijving inventaris  €                         -  €                    500  €                         - 

Nieuwsbrieven drukken/verspreiden  €                         -  €                2.000  €                         - 

Overige kosten voorlichting (reis- en comm.kosten)  €                1.788  €              15.000  €                    975 

Totaal  €              57.201  €              75.715  €              58.594 

In de Oekraïneweek, die eenmaal in de 2 jaar tijdens de biddagweek in 

Gelderland en Flevoland wordt gehouden, vertellen de Oekraïense gasten van 

hun kerkactiviteiten. Bij de foto: Misja Tarachuk vertelt van zijn werkgebied 

rond Zhytomir en zijn studie aan het seminarie. De Oekraïne Zending kan altijd 

rekenen op de fantastische hulp van tolk Marieke Dwarshuis, zelf van origine 

een Oekraïense uit Stephan en getrouwd met de Nederlandse Niels Dwarshuis.   
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E.6.10 Beheer en administratie 

 

 

  

E.6.11 Overige baten en lasten 

  
  

 

 

  

Beheer en Administratie Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Vergaderkosten  €                2.724  €            2.500  €                    317 

Reis-, verblijfkosten en representatie bestuur  €                7.594  €            7.000  €                4.333 

Bankkosten Stichting Oekraïne Zending  €                    820  €            1.000  €                    679 

Accountant  €              16.205  €          11.000  €              13.705 

Notaris/Advokaat  €                      86  €                500  €                         - 

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

Communicatie, porti, overige (kantoor)kosten  €                3.857  €                500  €                    823 

AON  €                2.347  €            2.500  €                2.347 

Bestuurders aansprakelijkheid  €                    817  €                800  €                    795 

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

Totaal  €              34.450  €          26.100  €              22.999 

Financiele Baten en Lasten Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Resultaat beleggingen (rente)  €                      36  €                100  €                      43 

Koersverschillen  €                  -567  €              -300  €                1.411 

Verhuur panden  €                3.537  €                     -  €                         - 

Overige baten & lasten  €                         -  €                         - 

Totaal  €                3.006  €              -200  €                1.453 

Mei 2019: Een deel van de 

gemeente te Kiev nog even op 

de foto met ds. Cor en Joke 

Harryvan bij de ingang van de 

kerk. Het is voor Cor en Joke een 

van de laatste zondagen in Kiev 

voordat zij voorgoed zullen 

terugkeren naar Nederland. In 

het midden zwaait ds. Sergey 

Nakul.  
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E.7 Staat van herkomst en besteding van middelen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Herkomst van middelen 2019 2018

Resultaat boekjaar -67.271€       120.691€       

Afschrijvingen 7.970€           26.750€         

Schenking lening Seminarie 20.000€         

Mutatie voorziening -€                    -15.500€       

Cash flow  €      -39.301  €      131.941 

Mutatie kort vreemd vermogen -103.767€     50.173€         

Boekwaarde desinvesteringen -538€             -€                    

Totaal herkomst  €    -143.607  €      182.114 

Besteding van middelen

Mutatie vlottende activa 74.584€         -95.013€       

Lening Seminarie -48.800€       -57.200€       

Investeringen -€                    -1.450€          

Totaal besteding  €        25.784  €    -153.663 

Netto kasstroom  €    -117.823  €        28.451 

Liquide middelen begin boekjaar 603.209€       574.758€       

Liquide middelen eind boekjaar 485.386€       603.209€       

Per saldo mutatie van de liquide middelen met  €    -117.822  €        28.451 

In mei 2019 brachten de bestuursleden Wouter Pansier en Marianne 

Heidema een bezoek aan de kerk te Ruda. Een kijkje in de kelder van de 

kerk.   

De kelder is een werkplaats geworden voor reparaties van rolstoelen en 

rollators. De gemeente te Ruda helpt gehandicapten en oorlogsslacht-

offers die een dergelijk hulpmiddel nodig hebben.  

Oekraïne Zending ondersteunt dit sociale project met giften uit de 

kerken in Nederland. De foto’s laten zien hoe men in Ruda zeer creatief  

alternatieve rolstoelen maakt.  

En tussen de gereedschappen vind je nog de Hollandse vlag, vast 

meegebracht door een YouSee groep.  
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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 Oz   vergoed. 
 
 

E.9  Overige inzake geconsolideerd jaarverslag 

E.9.1.1 Goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2020  

Op 23 november 2019 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 2018 en tevens de begroting 2020 goedgekeurd. 

 

E.9.1.2 Voorstel bestemming resultaat Baten & Lasten 2019 

Het boekjaar wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 67.271. 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.  
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 €    41.268  €    45.439  €     24.458  €  135.036  €   246.200 

 €   42.644  €     42.644 

 €               - 

 €   14.557  €     14.557 

 €    76.450  €    47.737  €     47.737  €   171.923 

 €    19.202  €      7.237  €       7.173  €     33.611 

 €      2.347  €  32.102  €     34.450 

-5.007€       €     -2.967  €     -2.967  €    -10.940 

 €  134.259  €    97.446  €     76.401  €  135.036  €   57.201  €  32.102  €   532.446 

Huisvestingskosten

Kantoor en Algemene Kosten

Afschrijving
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Project bijdragen

Afdrachten aan LSV/DVN verbonden organisatie
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Voorlichtingskosten

Personeelskosten
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Lonen en Salarissen Werkelijk 

2019

Werkelijk 

2018

Lonen en Salarissen  €      105.112  €      111.823 

Pensioenkosten  €        18.844  €        21.107 

Sociale lasten  €        47.967  €        81.436 

Overige lasten  €        22.671  €        20.240 

totaal  €      194.594  €      234.606 
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F | ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
 

F.1 Enkelvoudige balans  
  

Na verwerking voorstel resultaatbestemming.  

 
 

  

ACTIVA Balans per 31-12-2019 Balans per 31-12-2018

Materiële vaste activa

Vervoermiddelen E.4.02  €                                             -  €                                    6.993 

Inventaris Nederland en zendingslocaties E.4.03  €                                    1.388  €                                    1.828 

Totaal materiële vaste activa  €                                    1.388  €                                    8.821 

Financiële vaste activa

Lening ten gunste van Seminarie E.4.04  €                               366.000  €                               337.200 

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

Totaal vaste activa  €                               746.577  €                               725.210 

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa E.4.05/6  €                                  83.902  €                               158.485 

Liquide middelen E.4.07  €                               485.386  €                               603.209 

Totaal vlottende activa  €                               569.288  €                               761.694 

TOTAAL ACTIVA  €                           1.315.865  €                           1.486.904 

PASSIVA  Balans per 31-12-2019  Balans per 31-12-2018 

Reserves en Fondsen

Reserves

continuïteitsreserve E.4.08  €                                             -  €                                 20.000 

bestemmingsreserves E.4.08  €                               746.577  €                               744.318 

overige reserves binnen Oekraine E.4.08  €                                 36.591  €                                    7.251 

overige  reserves E.4.08  €                               415.633  €                               498.555 

Totaal reserves  €                           1.198.801  €                           1.270.125 

Fondsen

Bestemmingsfondsen E.4.09  €                                 71.732  €                                 67.680 

Totaal fondsen  €                                 71.732  €                                 67.680 

Totaal reserves en fondsen  €                           1.270.534  €                           1.337.805 

Kortlopende schulden

Schulden korte termijn E.4.11  €                                             -  €                                 84.187 

Overlopende passiva E.4.12  €                                 45.331  €                                 64.912 

Totaal kortlopende schulden  €                                 45.331  €                               149.099 

TOTAAL PASSIVA  €                           1.315.865  €                           1.486.904 
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F.2 Enkelvoudige staat van Baten en Lasten  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

BATEN Werkelijk  2019 Begroot  2019 Werkelijk  2018

Particulieren, alleen donaties en giften  €                         4.221  €                      76.500  €                    118.862 

Kerken  €                    415.289  €                    381.269  €                    447.855 

Andere fondswervende organisaties  €                            671  €                                  -  €                      24.762 

Som van de geworven baten  €                    420.181  €                    457.769  €                    591.479 

Baten als tegenprestatie voor diensten aan VN_LSV  €                      41.988  €                      43.005  €                      42.765 

Som van de baten  €                    462.169  €                    500.774  €                    634.244 

LASTEN Werkelijk  2019 Begroot  2019 Werkelijk  2018

Besteed aan doelstellingen:

UERC  €                      97.446  €                    100.157  €                    102.208 

Seminarie  €                    134.259  €                    143.708  €                    145.595 

Churchplants  €                      76.401  €                      59.577  €                      83.452 

Projekten  €                    135.036  €                    171.804  €                    104.506 

Totaal besteed aan doelstellingen  €                    443.142  €                    475.245  €                    435.761 

Wervingskosten  €                      57.201  €                      75.715  €                      58.594 

Kosten beheer en administratie  €                      32.102  €                      26.100  €                      20.652 

Som van de lasten  €                    532.446  €                    577.060  €                    515.007 

Saldo financiële baten en lasten  €                       -3.006  €                            200  €                       -1.453 

Saldo overige baten en lasten  €                                  - 

Saldo van baten en lasten:  €                     -67.271  €                     -76.486  €                    120.691 

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  €                     -20.000  €                  -158.157 

Bestemmingsreserves  €                         2.259  €                      32.573 

Mutatie overige reserves  €                     -53.582  €                    223.710 

Bestemmingsfondsen  €                         4.052  €                      22.565 

 €                     -67.271  €                                  -  €                    120.691 

Waar vind je nu ‘Calvijn’ 

aan de kapstok?  
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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 Founded in 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 31.12.2018 2019 2019 31.12.20119

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

Lening Stichting Huisvesting Ukraine 

Commissie Founded in Hattem 

31-12-2019 31-12-2018

Totaal reserves en fondsen geconsolideerd  €                            1.270.534  €                            1.337.805 

Totaal reserves en fondsen enkelvoudig  €                            1.270.534  €                            1.337.805 

Verschil  €                                             -  €                                             - 

Aansluitingsverschil:

Overige reserve Stichting Huisvesting 

Ukraine Commissie Foundenin Hattem

 €                                             -  €                                             - 

Totaal aansluitingsverschil  €                                             -  €                                             - 

Aansluitingsoverzicht reserves en fondsen 

Voorzitter Wouter Pansier vraagt belangstellend naar de studie 

van Roman Chevchuk (Ruda). Roman is student aan het 

seminarie en is als zodanig ‘geadopteerd’ door de GKv-kerken 

van  Neede, Duiven-Velp, Doesburg, Apeldoorn-Zuid en 

Apeldoorn-Centrum. Het zgn. Student-Adoptie-Plan voorziet in 

een extra financiële ondersteuning voor als de studenten niet 

voldoende inkomen hebben uit werk tijdens de studie en het 

volgen van collegeweken. Deeltijdwerk kent men in Oekraïne 

bijna niet.  
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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: 

 

 

 

 
De bouw van de kerk in Ruda vordert langzaam, maar er is al veel gedaan. De bouw wordt hoofdzakelijk door eigen gemeenteleden 

gedaan en dwingt respect af!  Het bestuur Oekraïne Zending heeft in 2019 besloten extra gelden vrij te maken om de kerkafbouw in de 

plaatsen Ruda, Chmelnitsky en Tavrieske te versnellen. De hoop is dat in 2020 de kerkzaal van de kerk in Ruda dan ook in gebruik 

genomen kan worden. Wel zal de fondswerving voor de kerkafbouw projecten gecontinueerd worden via collecten en de website.  

2019 2018

Totaal saldo van baten en lasten 

geconsolideerd

 €                                -67.271  €                                120.691 

Totaal saldo van baten en lasten enkelvoudig  €                                -67.271  €                                120.691 

Verschil  €                                             -  €                                             - 

Aansluitingsverschil:

Saldo van baten en lasten Stichting 

Huisvesting Ukraine Commissie Foundenin 

Hattem

 €                                             -  €                                             - 

Totaal aansluitingsverschil  €                                             -  €                                             - 

Aansluitingsoverzicht saldo baten en lasten



 
 
 

 
 

43 

AKKOORDVERKLARING 

Leden Bestuur en Raad van Toezicht Stichting Oekraïne Zending inzake het jaarverslag 2019 
 

Bestuursleden Oekraïne Zending 

Wouter Pansier , Voorzitter       Geert Venhuizen, Penningmeester 
 
Was getekend        Was getekend    
  
 
Marianne Heidema, Secretaris         Jaap Meijer, /Vz V&C 
         
Was getekend        Was getekend      
             
 
Bert Haaksema, Boekhouder      Ds. Piet Houtman, Notulis 
 
Was getekend        Was getekend  
 
 
Ds. Jelle Drijfhout, Lid/Vz V&S       
         
Was getekend  
 

Leden Raad van Toezicht 

Rients Boiten, Voorzitter      Pim de Wilde, Financiën 
 
Was getekend        Was getekend  
 
 
Jan Mul , Secretaris        Lucius de Graaff, Vicevoorzitter 
 

Was getekend        Was getekend   



mth accountants & adviseurs b.v.

Midden Engweg 27 +31 (0)341 357 044 KvK 39095983
3882 TS Putten putten@mth.nl NL 8170 27 993 B01

 1027 73 5

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de algemene ledenvergadering en de Raad van Toezicht van Stichting Oekraïnezending

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de in dit jaarverslag, op pagina 14 tot en met  pagina 43 opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting

Oekraïnezending te Ermelo gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Oekraïnezending per 31 december 2019 en van het

resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650

‘Fondsenwervende organisaties’.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;

2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019;

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Oekraïnezending zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van gevolgen van Coronavirus

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel gebeurtenissen na balansdatum in de toelichting van de jaarrekening waarin

de gevolgen van het uitbreken van het Coronavirus na balansdatum zijn beschreven. Ons oordeel is niet aangepast als

gevolg van deze aangelegenheid.
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B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

· het bestuursverslag;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

· met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

· Alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende organisaties’

vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650

‘Fondsenwervende Organisaties’ en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met Richtlijn voor de

Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende Organisaties’.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met

de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende Organisaties’. In dit kader is het

bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van

de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij

tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers

op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

· het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

· het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen;

· het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante

tekortkomingen in de interne beheersing.

Putten, 5 november 2020

mth accountants & adviseurs b.v.

Was getekend

drs. L.J.T. Boerboom RA


