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HELP ONS HELPEN!
Doneer uw gift voor een project 

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.

Wij hebben het �nancieel verslag 
2009 afgerond en behandeld. 
Op het moment dat wij dit 
schrijven hebben wij de stukken 
ter controle aangeboden aan 
de kascontrolecommissie. Dit is 
later dan gebruikelijk. Als gevolg 
van een ernstige ziekte van de  
penningmeester van de werkgroep 
Rotterdam was de werkgroep 
Rotterdam niet in de gelegenheid de 
stukken tijdig in te leveren. Omdat 
de resultaten van de werkgroepen 
deel uit maken van ons jaarverslag 
was het voor ons niet mogelijk het 
jaarverslag op tijd af te ronden. 
Zodra de bevindingen van de 
kascontrole bekend zijn publiceren 
wij de uitkomsten hiervan op onze 
website.

Wij bedanken ook dit jaar 
de penningmeesters van de 
werkgroepen weer voor de 
aangeleverde gegevens. Op 
een paar uitzonderingen na 
verloopt de verstrekking van de 
boekhouding zonder problemen. 
Ook voor 2010 rekenen wij op de 
medewerking waarbij wij wederom 
aandacht vragen voor een goede 
verantwoording van de werkgroepen 
naar de achterban. Wij bedoelen 
hiermee dat het de boeken zichtbaar 
moeten worden gecontroleerd door 
een kascommissie. 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 
verantwoordelijk voelen.

In 2009 hebben wij op verschillende 
terreinen activiteiten uitgevoerd 
en verder ontwikkeld. De 
belangrijkste onderdelen zijn 
kinderuitwisselingsprogramma’s, 
kinderhulp naar en in ziekenhuizen, 

�nanciële adoptie voor o.a. studie, 
humanitair transport, bouw- en 
landbouwprojecten. De zaken  
verlopen helaas niet altijd zoals 
wij dat graag zien. Wij maken dat 
ook jaarlijks duidelijk aan de Wit 
Russische autoriteiten. 
Een van onze doelstellingen is het 
steunen van privé landbouwers en 
landbouwinitiatieven te ontwikkelen.  
Wij organiseren o.a. seminaries 
met Nederlandse trainers en bieden 
excursies aan. De schoolprojecten 
met landbouwprojecten zijn zeer 
succesvol gebleken. Zo hebben 
wij voor scholen programma’s 
ontwikkeld zodat de scholen 
producten verbouwen en deze 
kunnen verkopen.  

Wij hebben in 2009 acht 
vrachtwagens van 80 m3 aan 
humanitaire goederen naar Wit 
Rusland gebracht. In 2008 waren 
dat 14 vrachtwagens. Deze terugloop 
is een reactie op het verbod van 
kinderreis programma’s. De waarde 
van deze veelal tweede hands 
humanitaire goederen was 
op papier ca. €  70.000,= .

In 2009 hebben 7 SRK werkgroepen 
groepen kinderen naar Nederland 
gehaald.  Daarnaast zijn er tijdens 
de zomervakantie en tijdens de kerst 
nog veel Vrienden uit Wit Rusland 
uitgenodigd door de gastgezinnen.

Wij hebben 2009 afgesloten met een 
tekort van € 34.000. Ten opzichte 
van 2008 is een achteruitgang 
van  € 27.000. Dit is met name 
veroorzaakt doordat de werkgroepen 
€ 36.000 meer hebben besteed 
dan ontvangen. De werkgroepen 
hebben voor bijna € 100.000 aan 
voedselpakketten, verbouwingen, 
agri-projecten enz. gesponsord of 
gerealiseerd. 

Hieronder volgt een beknopt 
overzicht van de baten en lasten 
2009

Baten
Donaties   78.917
Doorber. werkgroepen 35.437
Diverse projecten  17.793
Voedselpakketten  27.995
Landbouwprojecten 121
Opbrengst bus  171.829
Opbrengst visa  5.267
Overige baten  46.804
Totaal baten  384.163

Uitgaven
Kosten organisatie  36.737
Kosten die worden doorber. 18.040
Projecten  327.591
Totaal uitgaven  382.368

Voordelig saldo  1.795

Projecten werkgroepen -274.736
Baten werkgroepen 239.069
 
Totaal incl. werkgroepen -33.872

Jannes te Velde
Penningmeester SRK
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