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FINANCIEEL JAARVERSLAG

Financieel jaarverslag 2008

 

Wij hebben het �nancieel verslag 
2008, nadat de kascommissie 
hierover een positief oordeel heeft 
gegeven, vastgesteld. 
In dit jaarverslag hebben wij de 
resultaten van de werkgroepen 
verwerkt. Wij bedanken de penning -
meesters van de werkgroepen voor 
de aangeleverde gegevens. Op een 
paar uitzonderingen na verloopt de 
verstrekking van de boekhouding 
zonder problemen. Ook voor 2009 
rekenen wij op de medewerking 
waarbij wij met name aandacht 
vragen voor een goede verantwoor-
ding van de werkgroepen naar de 
achterban. Wij bedoelen hiermee dat 
de boeken zichtbaar moeten worden 
gecontroleerd door een kascommis -
sie. Wij werken als vrijwilligers met 
geld, verkregen uit giften, donaties 
en acties. De �nanciële gang van 
zaken is geen zaak van alleen de 
penningmeester. Het is een goede 
zaak dat ook andere betrokkenen 
inzicht hebben en zich verantwoor-
delijk voelen.

Het jaar 2008 is een moeilijk jaar ge-
weest. Zo werden wij geconfronteerd 
met een reisverbod voor kinderen uit 
Belarus. Dit heeft veel energie gekost 
van mensen die naast het SR K vrijwil-
ligerswerk ook nog een drukke baan 
hebben. Maar niet alleen het vele, en 
uiteindelijk dankbare werk (immers 
de kinderen komen weer) heeft dit 
ook geld gekost. Wanneer de bus 
niet rijdt hebben wij geen inkomsten. 
Ook hebben wij in 2008 te maken 
gehad met brand in de bus, hetgeen 
ook de nodige kosten tot gevolg 
heeft gehad.

Wanneer wij bovenstaande in ogen-
schouw nemen zijn wij, ondanks dat 
het lager is dan in 2007 tevreden 
over het uiteindelijke resultaat. Wij 
hebben 2008 afgesloten met een 
tekort van € 6.700. Dit is inclusief 
een overschot van de werkgroepen 
van € 1.000. In 2006 bedroeg het 
voordelig saldo € 74.000, inclusief 
een overschot van de werkgroepen 
van € 14.000. 

De daling van het resultaat is met 
name veroorzaakt door lagere op-
brengsten van de bus en doordat de 
sponsoring (door werkgroepen) van 
humanitaire transporten is afgeno -
men. Dit betekent dat een groter 
bedrag van de transport ten laste van 
SR K blijft. Verder hebben wij zoals al 
geschreven extra kosten gehad aan 
de bus als gevolg van brand. 
Het overschot van de werkgroepen 
is lager dan in 2007. Op zich een 
goede zaak omdat dit betekent dat er 
activiteiten zijn ontwikkeld door de 
werkgroepen. Het is echter wel van 
invloed op het (�nanciële) resultaat.

Hieronder volgt een beknopt over-
zicht van de baten en lasten 2008.

Baten
Donaties 89.613 
Doorber. aan werkgroepen  65.853 
Voedselpakketten  12.535
Humanitaire vrachten 35.041 
Opbrengst busritten 153.814 

Baten voorgaande jaren  0 
Diverse projecten  750 
Opbrengst Visa  9.012 
Overige baten (reiskosten, 
verzekeringen enz.) 13.761
Totaal baten € 380.379
 

Lasten  
Kosten organisatie  53.839
Kosten die worden doorber.  20.982
Projecten  313.298
Totaal lasten € 388.119
 

Batig saldo  -7.740
Batig saldo werkgroepen  14.492
Totaal batig saldo  € 6.752

Jannes te Velde 
Penningmeester SRK

De boekhouding van SRK wordt verzorgd 
door Mirjam Koops. Het jaarverslag 
wordt samengesteld door Jan Koster in 
samenwerking met Jannes te Velde. De 
kascontrole is in handen van Erik Smink 
uit Putten en Willem Nijmeijer uit Meppel.

Sponsorgelden 2009
Foodparcels - Sponsorgelden
Stolin reg Onstwedde 2000
Miheevka Leeuwarden 1000
Cancer kids  Putten 2000
Cancer kids  Aalsmeer  1000
Cancer kids  Stiens  1000
Dribin Dronrijp 1000
Chasniki  Den Ham 2000
Yuratiski  Diever 1000
Berezino  Bergentheim 1000
Verxnedvinsk Putten 2880
Mogilov Stiens  500
Novaja Guta Koekange 1000
Bagdanovka  Hoek v Holland 1000
Verxnedvinsk Putten 2860
Cancer kids  Aalsmeer  1000
Dribin Dronrijp 1700
Cancer kids  Barneveld  500
Cancer kids  Noordscheschut 2000
Shumilino Zuidwolde 1080
Meubelen
Vergnedvinsk  Putten 2675
Verxnedvinsk Putten 2880
Keuken
Shumilino Zuidwolde 7500
Project Smile    voor kinderen die kanker overwonnen hebben

Dag van de glimlach SR K 1000
Medicijnen
Luda Nieuwlande 1760
Ramen
School Kalinkovici  Meppel 1386
Verbouwing
Bogdanovaka Hoek v Holland 26250

Agri projecten door de werkgroepen   
Chernavici R otterdam 750
Suhopol, Rovitzk, 
Murava Zwijndrecht 1500
Novaja Mjotcha Putten 750
Micheevka, Dribin  L eeuwarden 750
Telaki, Kuropolye, 
Androny Hoogeveen 750
Vishemir  Meppel 500
Kamen Nieuwlande 375
Tjomny les Dronrijp 500
Zhuravichi Noordscheschut 750

Humanitaire vrachten door de 
werkgroepen
Postavi  Hoogeveen 3600
deellading Noordscheschut 700
Minsk  Barneveld 87,5
Postavi  Hoogeveen 70
Sumilino Zuidwolde 4192,8
Postavi  Hoogeveen 1820
deellading Noordscheschut 665
Verxnedvinsk Putten 4289,6
Postavi  Hoogeveen 350
Bagdanovka Hoek v Holland 2033
Postavi  Hoogeveen 1783
  
Totaal  97186,90  


